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«Meclis» toplantısı sonunda 
CHP radyo'yu "seçim 
suçlusu,, il Cin • ettı 
Tebliğ, seçim hadiseleri ancakr----------------__,---------.. 
M e c l is' t e aydınlanabilir, diyor Meclis bugün 
C.H.P. şartlardaki ağır ' gündemsiz bir 
•ıi tsizlikten şikayetçi toplantı yaph 

Husu~ Mun:aJıiJ'tmude.n 
Hususi lllubablrlmlzden 

llevııAnkıırıı 17 - C.H.P. Mecltal bugOn ısaat 11 den 13.3Q'a kadar 
bJtı ın ecen toplantısı sonuncıa bir tcblıf; yayınlıyarak çalışmalarını 1 
ı:noi'1''t.r To11lantıdıı !lyelcr seçim yolsuzllll:larını anlatmıı. ln!Snü 
rıuıı:naıp cdcrok olayların nasıl oldu~nu, bir belgeye aayanıp da
>:lra naııtını sormu1tur. TeşkllD.:.ın kademe kongrelerinin ba1ıııması 
&Orcırlaştırıldıktıın sonra yannlanacaıc tcbllltin çal~aları Uzenndc 
~ tebll!lo son eckll verllmiştır. J 

lI \ 
Üyeler tebli!lln ısert olmama'ilnı •• p • lstcmlş!er, meseıetnn mecıtsıe acrt lir ''em bir Jtade 1lc ele aJınmMının aoıt-

• • y 1 ru olaca ını .ııöylemişlcr, dalın ısn-
• ce D.P. nın tutumunun tııtrcnilme 

b • ı • • ı li1 ııerektıi! fikrini 11crt sUmıO.,lcr 
nır t dlr Nitekim yayınlanan tebli"de 

PO J ] {3 olkAyetıerln yer aıcıııtı. ancak ıt~e 
· nın yumu~ll!t olduğu gtırütma:-

l 1 
tür. • d J rımı.Jö: a \lp e ece T Tebll!l aynen şOyledlr: 

~ cCwnburiyet Halk Parti"! Mcc· 
ıısı J6-17 Kasını 1957 tarihlerinde 

ÖLtem mağlubiyetten ismet intınünUn b~kanıııtında ıop 
"l ' lanmış son ııeçl.mln cereyan tarzı I· 

sarsılmış değiliz, dedi !:a!ı";ıt:;ı:~ç~r~d:mıı~~~rek 
1 llunısı Muhablrlmlzdtn 

I> lıııtr 17 - izmıra gelen Hür 
bu tencı ııeknıtcrı İbrahim Öktem 
ııı:On bir bıwuı toplantısı ynp.. 
ta ve lOS7 acçlmlerlnln ıtavrl 
cı.~~ tartlar ıçtnae gcçtııı:ını btl 

k C1 mıııtır ki" 
~eç ınıerın HOr P ıçın müsa • 
bıı ın!'Incsı tabiidir Teşkll4tım z 
Q: ., ıııt.ubıyettcn ear.sıımış cı. 1 
•tııı: .,,ıznaı faali et.ım z başka r 

lı:«ll llneu, t vcıb ecı. c it z. N e 
Utntımı idare beret!mlz Cl 

<Dl"\ nıııı ıı. :; (1. 8 dal 

BAŞYAZI 

ı - l'arll te•ldntımu: t:ırıı· 
tındnn mPrc·llerlnt" ınuı.nı .. uı
rllrıı \t" P.çlm rııınl3rt VP ı<rr• 
bt-stl ini lhllil t"df'n n r. 11111• 
artı:ınnı l>f!rınror edf'n lllr\·oJ.; 

)Ol•U~luJ.;Jann mf'H!lll bulnıı
dui:ıı trsblt edllml•tlr. 

De\1ct RııdyoSlınnn vtıJ.; eı.. 
Sl'\'lm l.:ornlu kamnn:ı rn ımrn 
~eelm rtınO ve benOz ~lw bit 
mf'ılrn uç m11blyetlndek1 ne -
rl> ntınn clr\ am e;rleml'!I ttıtOk 
lrrtn '" eçmım ıı~tt"lri1nln tıa 

--:ıırlanmannda ntaudqın <ttT 
<U.ftmt sa. a ı• 11 ••• 

111~ Gi NEVİ 
lttüSAVİR? _,. 

EVET EFENDiMCt YARAN MI? 
F'ikir ve ihtısas adamları mı? 

Bakahm A. Menderes ikmal 
imtihanını nasıl geçirecek 1 

Ahmed Emin YALMAN 

S 0\'Ht ı\ll'nıl, \nı"rlkl\} a 'knl'9ı baz.ı ~obalarda lf'lmlk illllnlo
l:il rıe ı~lrdtillnl pulnlk bnrr.t.f'Urrı:rıe hrlll dil. Bunun 

' lızı•rlıııı \mrrlkn ollok hullak olılu, tıı kalblndf'n lDnllma· 
1;~.,dllııııtı, ı.rnııı ıırrsıne ı:lht'n duyııhllınrk lnıkAnlarındald yarılı; 
rıe ~n llerl ırıı,or, ıete huna nra~tınnata ımrnı.tn. \raetınnaıann 
;,~1 llbı bir nl'llre nrıııtını anlıınıok ı .. ıerof'nl7. Seue 7.0rcbrr 
cııı.~ııııı::·ınn ıııarnl.: bıııon lklnrı a.rrıımn:a ı~lrdlilmh: bir ;razı,.ı 

Bile oku3 unuz. 
•ı t \IÇrı> ıııı.rte inin nnlattıtınn ı:6rt'! tein ıl esa."· Rqkan 
~rı ' 11ho\\t'rlıı muhitinde f'\et efrndlmcl yftrAo ı:mpları balunoıa

ia da. tıa~kıının. ı.endl sahalarında fbtOnıoı.: tacıyan fikir n lbtı· 
atıı fiablplrrlnl ;radırı:nma ındıı. bu &lhllrrln birer blru bir ı.enara 
tcııııtı~ınııa. memle\ete faydalı olabilmek lmUnıoııan mahrum 

'"'•inde ... 
Itır 

1 
~ınerllinlılar; ll'r1 ı.ııımnlıınnın, emnlyrtlf'r1nln tebllkrJ'e dO -

•ııa ilin, dlln)"a )"Oı:Onde oçyetlrrln ~imik lllbannın artmasının 
lıan aebrhlnl böylece lirşfedlnce Jayamrller kopardılar. tı.ıncl CI· 
llat 111arlılnln kahramanına liarı;ı du>ulıuı df'rln sııTP bir bamledt. 
uııı 1 dı, bn ı.an H muhiti o liııdar ıı.;ı bir ba ı., altına alınill ı.:ı 
la 0 nıı .. rurın f'mrlııl >nine ıetırmeı. ihtiyacı df!rbal duyuldu. 
ı~~an rnrcıı~ı ııat:ılıtı ıe )rrlnt'! birinci ~ınıf fll.:lr çe lhtısas adam· 

ll•Jnıı ıııfJrl'kkC'p hlr knmıny lıt'Yetl ıeçtl. 

E l>c>nho11rrlıı etrıırına rıet rtrndlmel bir ;rlr4n hrJPU top. 
laıııuası ııı'J" ılrllllf't f'df'r': \merıı.an Comhurrf'l~lnln fah'1 

lıipın dl'&l'rslıllıtlııf' nıl'l Ulzc-e rll>ette hDJ ır.- ti rnhowrr, mü· 
-'rıı nıeı lnıUhımlardnıı &t"<'nılatlr. tı.IDl•I {'lhan nıırblndrn ı;onra 
ıı~ 1trlı.;ıın ('nıııhnrrrl•I olııınsı tein her ıı..ı parti ıııı (fil(f'rek ı.en· 
&11 

11' J alrnrdıiı hnlrır: <tllnrp ııahasındıın ,-rnl ırırn bir ıeneral 
ı..1 1:'1 harnun ü•tüıı tılr llll'\kl almnnıalrn diye t"ll 6Durlu bir 5r.· 
tQnı,.~ ıııııı.nll'ınrt ı:6b1rrıll. Columtıla tlııherııltf'llnln reı..ıörl0i11ntt 
ı,.11 Urrf'lsllı:tııe trrt•lh rltl. Ancnı.: orada u:ıun bir llaJ &e('lrdlk· 
lıiu"" 0nrodır ı.t 19:12 ile ('unıhurrP.I llt:lnl t.;abul etti. faJ.;at blltün 
ıuı111"lll rcl)r lrıt, hOtOn iyi htldatıarına ratmen, iktidar mu· 
ııı. 1111° muııırı eel.lldekl bn$dlindllrllcll baataıııından maıun kala· 

• nıo nılrlerden mürekkep bir muhil ı.:urarı.eo, ille tarlnııda 
(Devamı Sa: a. 88: 1 deı 

JEAN - JACQUES GAUTIER 

Bir Cinayet işlendi 
ÇEViREN OKTAY AKBAL 

k
1946 Goncourl Edebiyat Armağanını 
azanan büyük aşk ve macera romanı 

VATAN' da 

Ankara, 17 - Mccllatn yarınki top 

l lantııının gündemi lu\len baulma· 
mı~tır. Çtınkü yarınki oturumun 
gOndemlnde htrbangl bir madde yolt 
tur. Koml$yon adaylarının llıt.ı. an 

..--.~ .:------~ 

OLMAZ tcl_ - ~~1)~d~ı~~11~1::~~·!;~~ı~ı~"!d~~;::~u~!~~;.1;1ıu~u:: 
mıı biç olıunıoa ı.rndllrrlnl rınıılyr.lr. knvu tnrmaı. tstrdlklf'rlndt"n o
llkak, n tnıflli: Ulmbalarını ;rııratmış vr bunlonn ı.:endllrrını ldArr 
rtmt"Stnl l.;abnllenml indir. G•lıtelf'llm bu ı~ıklar ancak önlerinden 
ıellp «çen ln.,nnlara bllı.medeblll yor. 'a börle <1tmulyet» l aıııttnyı. 

J!imbalar nıtınd:ı dııraıılara ne df'mt"ll~! 
,.,.,.. .. ...._,.,,.,.... .. " ... """"••••--n•..-•• ... ••• ..... •••••••••••• ... ••H•• ... n .... ,.nı~ı---

Keskin Bölükbaşı 
dosyasını iade etti 
Ankaradan noksanları 

tamamlaması • • ıstenıyor 
Ankara., 17 - Mevkufiyet halinin devamına !tarar veren An

kara İklncl A!lır Ceza Mahkmıcslnln bu kararına itiraz edlldiltl itin 
Kcı;kln ağır ce:ıa m&hkemrelne eônderllen C l.P. Genel Ba,kanı. 

Kırı,ıeblr mllletveklll Osman Bölük başının dosyası dün Kes1tın·cı.e 
aıtır ceza mahkemaılnde tetkik edilmiş ve neticede cksltler!nln ta
mamıanmıısı için aasya.'lın tekrar cneı·nıııı ı;:ı. :O ~il. 3 de) 

cak dtın ıu;ltıra çık•nldıCıııdan ko· 
mleyon ecçlmlcrı Qarpmba günü 
yapllacak'tır. 
:Mccııaın yarın toplanıp hemen da 

tılacatı tahmin edilmektedir. 
HAZER'İS OSERGE n; 
K.\SU~ TEKl,U'İ 

AD.karo, 17 - C.H.P. Kara mlllet
vekUI Mehmet ua:ıu a.ı.eclla Ba4· 
ltanlıtıııa Başbakanın ccoraplandır· 

maaı rtcaaıylc bir ıoru 6nug~I ver 
meyi .tararlaftın:ııışt.ır. Önergede aa 
kerl kunetıertn dahlll asayişa1zllk 
1,ıerlııde kullanılmaaıo.ın aebeplerl 
eorulacaıı:tır. 

(Denmı ....... 5 Sil. 6 dal 
-0-

Havalar 
Dahada 
Soğuyacak 

Blrtııç 1Uodenbtr1 deçam eden 
4ogukların. OnUmümekl ıııünlcr için· 
de daha cıa anacaıtı anlaeıtmaktıı.
cı.ır. Yqlltöy MeıeoroloJI lııulonu, 
Rus1-a Uı.crlulnde klll eden 
rtıt.eeı: buınç .merkttl aobcblyte ba
Bll olan ~ilk ctaıawnın ıınne:v• 
d~ru karmakta oldutunu bllf11r
mlştlr. Bu bakurıellln OnUmUZdetı 
güıılercle, AYrupadan .. o memleltetl
m1zde havaların bir )uı)ll •oAura· 
ca&ı ve ııulıuııetln, &ıtl'nn altına 4U· 
,ebllecctı ileri ıürülmektedlr. Blnll· 
cııaleyb, bava uzl)"etlnln önümüz· 
deki ı:ünlerdc, bu uno .tışın nuıl 
geçec~Dl meteoroloJU; metodlarla 
tahmine müsait tahavvüller &öster· 
me~I beklenmelr.todlr. Şimdilik. bu 
hu.susta tnm m nuıyle kat'ı bir 
Uıhm1n yapılııııııJ;acaCı betınumelt· 

t.cdlr. 
Şehrtmızde bava, dün de dalmi 

bulutlu vı erahklı çtaentlll yaCışlı 
geçmiştir. Rtız;;lrlar poyrazdan or
ıa ltunetle ıeı;omlıt.ır. Dün azami 
suhunet +u. aa;;arl auhuııet +il ol· 
muştur. A'!lıll'l auhunetı.o tıugQn 
biraz dQşectğl blldlrilm!ettr. Rllz· 

(Duamı: Sn: :1. ü: 6 dt"I 

Söz iSTERiM <iaiır ~e ıtllslıll'rln ınml'11 fnplantıMIMl• MI" delll'lt" ....:ıoz ~ "'"7.u : 
« .,» - Dl'rrıf'ırln mali cıuruıno. Bu ı.onoda ~oı: atanlar birbirini taı..ı~ 

Dilsizler kongresinde 
"Muhalefet,, övüldü 

Cemiyetin 
yardım ile 

dünkü fevkalôde toplantısmda üyeler, resmi 
teminini istediler beynelmilel temaslar 

Alaettin KURU 1 
Türkiye Satır, Dllııız, Kt!r1er TeanOt Cemiyeti iı;tanbul mPrkez 

ıubesl konııre~ı. dOn Patlhte Kamer cı.ü~n salonuntla yapıldı. Sa
ıtır, dilsiz ve körlerin bu konırrl'lll. cmallll olmıran• imanların teı- 1 
kil etmıo olduklan ııırası veya ıraYrl siyasi teşrkkQllerın kongTe
lertnl kıskandıracak bir olıtUnluk içinde crrcyan etti. Konrre, baş
tan &ona kadar ço.ıe enteresan &athalar g&tcrııı. Konırre:vı takip eden 
cmallll olmayan •ınsıınlardan mtıteşekkll kalabalık, konırre azala· 
rından adet itibariyle hiç ae aşaıı;ı değlldl 

KO;'lı<lRF: \Z\L.\Rl,O\ Til"'l 'ı-1\t:T •• 

Kongre, Oc farklı hu.~uslyct taşıyan malQl insanların te~)tll et
t!RI bir topluluktu. Resml dili cı.uaretıeıı anlaşma idi. Sdır da lşaretı
le konu~uyordU, dilsiz de, zaten mf'cburen 14arctle meramını ifade 
edlyonıu. Körler. yani konırcntn Jl(lrme kabiliyeti olmayan men
suıı:arı ille, ortatla pek «örflnmecıller Mevzulann mü:ıakrreı;!nde, 
daha ziyade ısağır ve dilsizler hAklm rol oynaaı. Kongrt"dc cMalQI 
olmayan• bazı mesut şahstyctlcrln yaptıkları kon~maıar: tıpkı 
ecnebilerin konferanstarıı>cı.a. ecnebi cı.evlet ve hOkOmet ricalinin 
şerefine tertiplenen resmi kabul ve ziyaretlerde olautu ıôb1, cı:a
retleşmec:e• dUlne tercüme ccıııaı. Bu bakundan, babl& ltonuııu oa
h16lann konuşmaları, daha ~ora ancak !taret dili ile tMcOme etlll
dlklerl ısırada alkışa muhatap o:du. lHnaenaleyb, normal dllle ko
nuoan bu şabuılar. konUŞIOalarını bizzat yap•ıktan sırada. konırre 
azalarının cmaıü:tyeh vasfını haıztıususlyetıerını unuttukları anlar. 

c Df'ıarnı bn. S Sü 2 del 

İke'nin bir 
Muhalife 
Teşekkürü 

A •ocıntedd P~ ı 
New York 17 - Ncw York He

rald Trlbune gazete&lnln pazar ıru 
no b.ldlrcı.ıeıne ~öre. Ba,kan Eısen 
bower. ıııe politika mü•avırlııtı va 
zlfeslnl kabul ettıRI için Adlal 
Stevelll!Ona bir tc§ekkür mektubu 
ıazmıştır. Stevensona teklif edi
len bu müşavirlik. gelecek ay ya
pılacak olan NATO de\•letler1 top
!antuııyla ııırııı olup. başkanın bu 
münasebetle eekl rakibine g6nder
dlltl mektup cııavll hararetli ve 
nmımı bir 6uretteı kaleme alın
mıştır. 

Bir yoruma gire· 
kabine kural aş 
Başvekilin daha çok hükumet programı üzerinde 
duruşu arkadaşlarını seçmiş olmasına bağlanıyor 

YiNE KAPIDAI _ lleınol.:r:ıt l'ıırtl Grrıf'l Başl.:anı Adnnn lt•ıt· 
•• Cll'l't"s'ln kabine t•('lllı~"lllllltınnm vazlfrlerl ıra· 

hı tııkllıl'fll'n ıa:ıt'll'dlrr c'lbn df' \'llli~l"t hlnn.qına ,.oı..uımadtlar. Hu
nun tlurlnr bln'Ok ı:ıııeteel ıı.atıPl'('e müthl5 bir ocnk aııııııııı 

'lllıJ et blnn ının kapı ı linüııdto büJ leee bekledi~ 

HiLMi YAVUZ 
hı gündrnbul çebrlmlzde bulu· 

nan ll&fb:lkan Adnan Menderes, cı.uo 
de Vl!Aycttek1 cahşmalanna denm 
etmiştir. Dun vmrette 711pılan top· 
ıautıda, Başbakandan başka, Mall}e 
Bakanı Hunn Polaı.kan, Devlet Ba· 
.tanı Emin Kalafat, Muıtla Mlllehe
klll DllhCI Argtın, Nifdenln tek •D 
P. 11 mllletvcıı:ııı11 Medeni Berk. ZI· 
rant nanka.aı Umum Müdürü Mit· 
hat Dülg ve o e:vır AYUntluk da ha· 
er bulunmuşlardır. 
cJ~IAR, JU:P fıltAHP 

Ba bakan, dün, •mutadı üzere• 
imar ve 1.sUmlik alanlarıııı ı:=e· 
mlş, takat VUAyctte Bcledlye Re s 
Muavini Sedat Erkoflu ııe dmar 
M ltaYero Kadrosunu• ı:abUl ederek. 
kendllerlnden b 1 ı atmı.ıır. Bllha6· 

Fl rn.'nın n Plol'18 ı;abll yolu· 
nun duru u Ue en BaŞbaka· 
ııa. Floryanın bir cnıate 1 göste
rUmı, ve plAn tızcrtndıı tnceleme
lttde buluuulmuetur. 
n TÇE ıi, ıı l'x f!:mrrb: 
\'ATIRl:.\I roıJriKA I 1\11! 
Başbakanın Mall}e Bakanı Raıan 

Polatkan tle 1958 yılı bUtçt"rl hak· 
tında görüet ü tahmin t"dl'mt'kl.e 
dlr. Ötedenbcrı bütçenin, devlet &ek 
törü için bir plln o dutu naza· 
rtyeatnı benlmııemlş bulunan Men· 
Clrreıı in bu röndeıı. 1958 bütçeaı il· 
ı:erlndc cön~le durduğu> brllrtll· 
mekte ve bütçenin •Devlet Yatı· 

rımlan ve Yatırım Politikası» ile ti· 
gUI böltımlerlnln: 5 !Det Menderes 
Hllldlmetı ı>rocnunında da, •HJtı:<ı 

<Devnmı a: 5. O 2 d~ı 
., .. , ... ._ ..... , ...................... ._ ............ nıt•••••-•••••• .......... , ... ,,,,,, .... , .. , .... ,,, ... , .. uıııu.aııtı11 ... nMHHIHMtttMHtııı111"1Mıı11Hı•••••• 

Batıh l Hariciye 1 

Vekili f oplanıyor 
s. Lloyd bugün Tunus'a silah 

bahsedecek sevki meselesinden 
Londra 17 - Yetkili fnıılllz " • 

T. n . . fVi 
kaynuıan nııışıerı vekııı seıw:vn Yuksek Seçım 
Lloydun Birleşik Amerika. tnı;:llte 
re ve Fransa Dı.oltlerl Veklllerl a- K 1 D • ı• 
rutnda bir toplantı tertip edildi· uru u emz 1 
~I takUrde buna katılmak arzusun t 
da olduğunu ısöylemekteC.lrler. Se • 
Selwyn Lloydun bu mescle>e :va rın Ava.'?l ·Kamamında TUnusa ııı- çım Kurulunun 
lih ııevkl hakkında izahat verır-

~en temas etmesi beklenmektedir. Kararını bozdu 
:t ı.fl •rorr~""l'ı nı 

t,uıı.tz "'""' 
Londra 17 - inı:Utere ve Ame

rikanın 'Iunusa 6lllh verme kararı 
bugünkü birçok Londra gazetele
ri tarafından )·orumlanmaktadır. 
Mubnfuakfır cSunday Timcs> e 

lı(!re, cfnı;lltcn.-nın, Partste yapıla· 
cak en yüksek kademedeki Nato 
toplantısından evvel, Amrrlka ve 
Fransanın da lşttrtıkiyln Dı~ıııcrl 

Vekiller! kademesinde üçlü bir 
kon!eraııs aktıtnı teklif etmesi 
mümkUndOr. Pransanın infiali halt 
lı görülebilir, takat Nıtonun arc· 
lecet ay yapaca~ı en yübek ka-

(Denmı Sa: 5 u: 4 de) 

• 

NECiP CELAL HASTA -
Tanınını ht IPkftrlardnn eclp 
Ct'IAI hAlf'n ıoafra lif' ~~lııdl'n ra· 
haı.ız hulııııınnlitodır. Trdın1•1ne 
b'l•lnnılnn bf',,ıri;lir htllA calıuıııı 

~!inden bıınt.mnıııı~tır. 

llu1Ud Mubıblnm!zden 
Ankara 17 - Çalışm~ann bu 

rece devam etlen Yüpiek Seçim 
Kurulu Denizli ıı ıseçım kurulJ· 
nun C.H P. 11eçlmlero yapmış o:
<1utu 1tırıızı reddeden kararını'°"' 
nltlen tetkik etlllmck Qzcre boL
muo ve dosyayı il ı;eçlm kuruııı. 

na ır!lndcrınlştlr. 
Buna ı;ebcp il ıseçim kurulunun 

kararınııa C.H P. itirazının seçim 
rıetıcelcrlne tesir edip etmlyeccıtı 
husı.:aunun tesblt edilmemesi bu
&usudur. 
RIU:<'IK'l t: "EÇI \1 
1'\HKIK.\TI DAt'I~~DI 

B ıecık 17 <Huı;usI> - Bllccııcıe 
6eç1mlere yapılan itirazın tahkiki• 
ne ytlkuk ıseçım kurulu karar ver
mıo ve bu hususu Btl~lk u ııeçl!Il 
Jnıruhına blldlrınl~tır. Bu kararo 
çöre C.H.P. ntn ltlrazlannın, ka
nuni e;Qrc ıç.nde yapılıp yapllm11-
dı1tı ve kanuni süre içinde yapı.
mı§Sa. cı.crecattan geçip ı:eçmcdl· 

ili. ll ıse.tm kurulunca tetkiıt ve 
tahkik edtlmeı:c bıışlanmı~tır 

----o-

Macaristan' da 
işçi konseyleri 
De kapatıldı 

\F1<oeı11ted rre s 
vıvıına. ı 7 - Rus kuklası Ma

car HükQmetı Paıar &Una ne ret
mıo oldutu bir emirname ııe. Ma
car lşçıterının 6on bürrlyetıcnnı 
d• ellerinden almıştır. 

Budnpı-.ştc r&Clyo.su tarafından 
blldlrlldltlne ııörc. Kacıar HOkO· 
metı. geçen yılki isyanlar 5lrasın
cı.a asiler tarafından kurutınu o
lan müstakil iKI konseylcrını res 
men ve kat•ı olarak kapatmıştır 
Bunların yerine komcınıstıertn 61· 

tT>namı Sa: 5 ·u: 5 de) 

Saray' daki hadise 
Ş ü k r a n Özer' in 
istifası ile biıti 
Afııan Kralının memleketimiz! 

z ııretı ııırasıııda Dolmabahçc ısa
rayındakl re m kabultlt'. ı tanbul 
Konservatuıırı icra He et tara
fından da b r konser vc-rttın ştı. 
Bu konser münasebetıylcı ortaya 
çıkan bir hllô e İcra H tıntlen 
lil'I st Şükran ÖZ rın ıııt.r ı ile ne 
tıcelenm şt r Hlidlse Ş Özcrın rcs 
m kabulü r etmes ncıen dol
muştur 

HAt1 n.n mah t• hakkn;.ııa 6 
rO tUtümoz oku ucu ŞOkran ö-
z r unlan cmltt r: 

c~ Ben. Ar~an Kralı şerefine 
verilen kon re. Kor.scrvııtuar ta
rafından r ın n aavet c-cı imi de 
itildim Uate lk C' ı:cc m d mdcn 

{Denmı Sn: 6 Sil: 4 de) 
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Ormancıhğımızin 
·100. yildönümü 

l fff!;1PH!B]'EV~T EF~ND~MCİLER EiSENHOWER't 
BEŞ METRE OLDUKÇA GUÇ D BUMA SOKTULAR 

YüKSEKTEN AMERl-KA'D. 

V A T \ S - 11 ltASt\l 1911 

~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.~ 

ı 111111uııum111m, 
Tiryakilere 
Kahve 

B 
lr türtll unutulamıyor •. \dl 

B uıınn TOrk YAZAN •• · ____ , mine d~amlı ola. 
O r m a n· rnt ballı kalına 
cılııtı. mo- mıştır. Anuıtur· 

dem e aslara i6 K E ft •. ... )'il, Alman orman 
re kuruluşunun ır• eıııtıama yönel· 
yQzQncO yılını '1l7 aılş oralardan uz 
d o 1 cı u r • ı '(] N D m:ınlar getlnııl$-

D!~~l~~~~ç yaım- ,- 8 u "H R A NA 
deki bir çocuk koma 

halinde h a s ta n e -

• ela, koku~u cıa, ııaylll dt. 

1 
unululamadı , Divan ectı•bl 

yatı profesöm •Vilayet ın•tııı.· 
nıın na manzum dilekçe) le blf 
vurup «tnrdeb umuyor. '1lsaflr 
ıranlı sporcıı~r, evsahlbl nıırsJI• 
h srylrcilcre hectlye olarak .unu· 
yorlar. 'i'e~llkli>'Clen transit ı:c 
~tn Amulkalı komik, 50rup so
ru turu•or Hrr yerde ve h~rkr.S· 
hep on~ 5~ruyor ve arı) er. ümit 
lrr hali devam !"diyor. 27 flkltll 
arirr !nete cetlrtlldlilnden midir 
n rdtr, gOmrOk romuııı~sı bir 
türlü tamamlanmıyan 309 tonluk 
parti de, ümltıerl kamcıtıyor. 

maktactır Gerçi Ur. Frnn , Al· Türk mıııemıtn ,. .. , _____________ ,,, manra. Anıııtur· 

ormanla. orman nya thtlaaa raı> 
Orünlerl ile ıtııısı çok esklCllr. OeQ- malı: ozere elrmıın g!lnctertımtıtır. 
mt~e Clojtru Rldllccek olursa, pre- İklncı Ollnva ı;avaşıncıan &0nrL 
hlstorlk zamanlarcııı cıa. atalan- Tilrk ormancılııtı da.>ıa geni~ u
mu: aıtaçla. onnanla ilgilenmişler- fuklara yl!nelmtş. inırtllz ve Ame
cı r mecıentyetler lı:Urmuşıanıır. rlkan ormanucılık atateınlerll·le 
Fakat Türk ormancılıjtı. kOltOr meşı:uı olmuş ve bu sistemleri 
ve bllsılnln tııteklerlne g5re 1857 kavramak için oralıırdan mOteha.s 
rılının 18 Kıı:ıımıncııı kuruımu,. aıslar gettrllmlıştır Bu Olketere 
tur ve onların ıcıııreııı altıncıa bulunıın 

Yukarda bl'llrtttıtımız clb! or- beldelere ıhtlus ve bllgtnlerını 
mancılıtımızın yüzanca yılını ıcı- arttırmak ıçın ormancı göncıerıı
ralı: etmıo bulunu~oruz Bu yıl Clö mlştlr. 
nomu yalnız ormancılık mcsleic.- Şunu açılı:laYalım ki. bir ııaır 
ctaşlarını Ugılcncıırmez. mtlletımız boyunca ilerleme ve ı;eııome yo
lçln ete ormancılıl!L-nızın yaz ya- ıunda olnn ormancılıRımız. talkın 
şını cıoldurması, şerefli bir dönüm ma ını tamamlıyamamış. moctem 
bıı~ıcıır. kılığına tamamen bOrüncmem!.ştl.r 

Tanz mat çajtı ,.o onun biraz lln h:tnct yoz yıla ııtrcrken ormancı
ceıerı, Otimanlı ve TOrk tarihi ba- lığımızın umcı.elertnın belirtilme t 
tımıncıan, Batı medcn yetine. Av· ve nırttaşlanmıza bunun zarure
rupactakl yeniliklere başlamalı: ıçın tt anlatılması ormancılığımızın 
)Qrekten bir lnan14la çal~ma ha- mocıem bir hOvlyet aalmııııına bO
reketlretnın. hamlelerinin yapııcı:· rOk b.r Amil olacaktır 
ıtı bır çaıtcıır Türk ormancıııtı <la Yaz yıllık ormancılıjtımızın. or
bu çaltcıa lrurulmuştur. 1857 yıtın mancılık DOnfMına vcrcıııtı henüz 
cıa Frunsacıan getirt.en orman rr.a ne bir metot. ne bır al&tem varo 
tchas.~ lan. TOrklyecıe modem or dır H ç dc(tlbo ormancıtığımızın 
mancılıllın ilk a:ıımı olan Orman mllleUer arası ormancılıRa. bir alet 
l\tekteb nı açmışlarcıır Bugün o.- veya bir eser \ermiş olmasını çok: 
man FakOlteı;ı ıııtrencııertnın \O özlerctlk Bu ııan cıe yoz yıl ıınco
••zunlarının rozetler1nln altınıı sıncıe oıcıuıtu gibi fakültemize ec
koııulan sayının aebcbl, .tılk.metı nebi Orman profesörler! ı:cllp cıenı 
bucıur. vermekte. ormanlorımız için <le 

1856 Knsım ı;avaşıncta Ruı;Jarı yaboncı orman mOteh ıslan go-

ye kaldırıldı 
Cç yaşıncıa kOçük bir çocuk 

cıun beş metre yOlaiektcn ll!Ja:t"ıya 
cıOŞ?nUştOr Çocuk koma halinde 
hastahnneyc kalcı.ınlmıştır. 

E'yüptc SIHUıtaraıa Cacıcıcsıncıc 
oturan AbCl.I isimli bir onbsın Oç 
yaşındaki kızı OQlserC'n Yaşa ev
cıe karyola Ozerıncıe oynarken, bir 
ara kazyolanın yanıncıakl pence
renin camı rüzgfu' tesiriyle kırıl
mış ve hiç bir şeyin farlı:mrtn ol
mayan küçOk kız Clı§an aarktıjtı 
vakit beş metre a.,ağıya uçmuştur. 
HAdlBenin tahlrikııtınıı bııştanılmıı; 
tır 

Öte ~·nncıan, Edlrnekapı Neoter 
Sokakta oturan Ahmet Oaryer ı
stmlt bir oahıs cı.a Cla."Il aktarırken 
yine beş metre yOkselcllkten a:;a
jtıya dOşmOştOr Yaralı hastllha· 
neye sevtcecıllmlştlr. 

C.H.P. Caferağa 
Ocağının dünkü 
Toplantısı 

D 
Qnyanın en clt1dl, en ajtır 
ba.şh. sözüne en çok güve
nilir ırazeteıcrtncıcn blrt o-

lnn Ncve zorc'ııer Zettung•cıa ~
merllta'dakt gO\•en buhranı• başlı· 
~lyic bir yazı okuduk. Çok Cllk'-ıı· 
.te tilyık bulcıuk. Hür dünyanın 
mukadderııtına istikamet vermek· 
te ba.ş ro!U oynayan Amerikanın 
nıı ır!bl iç buhranlann kurbanı 
oıcıu~unu yazı pek iyi aycıınlatı
yor. Ana noktalannı aşajtıya ~ 
çırmcğl <loğru bulctuk. 

•Bir sene oluyor, Amerikan ınll· 
lett Başkan Etııenhower·ı on mll· 
yonluk bir rey farktyle ikinci bir 
cıevre için Beyaz eve yollacıı. Elsen 
hower'in llk cııırt yıllık hizmet 
macıcıctı kusursuz. ı;Dr$ıntısız geç
medi. Türlü tOrlU hayal eukutları 
oldu. Fıı!tat 1056 scçtmlert buna 
rağmen belit etti ki Amerikan 
mlllr.tlnln lk1ncl cihan harbinin 
kahrama.nına. mıııe:ln bnbıısına. 
§ah.ıılyeı.ı banş ve refahın bir ttm
ı;aJI, bir ı::arantlsl cııye kabul ecıı
Jen acıa:na karşı umum! bir ı:tive
nl varcıır. Ne çare le! EJ5Cllhoweı-tn 
nuruz ve itibarı 1056 ı;eçlnıterın

cıen sonra hiç de artmadı. 

'..!:! l'\('f 'I' \Ulı, 

EiSF.SllOWER'l~ KL'T\;K SÖYl.ERKF.S i.lç AYRI POZU 

.. 

Oysa blltlln bunlar beni ııı:tıen· 
d ırmiyor. İçmt"dlj!lmdt>ıı VClll ~ç 
nıekten vazı:eçtlj!lmelf'n dciıl. 'e 
rlne bir ba kıısıııı bulduiunıd• 11• 
J'akat lıtnlm lçlij!im ne yeni bir 
buluş mah•ulti, ne dt" sen ıetlk 
bir madde. \ uzyıllardanbrri mtrı• 
lt"ketle J·rıısen bir nebattan ).,.. 
ıııhyor. Siyası Cll"mrctcre ve ,·e. 
tiıt-lt·re •Bu memleketin tıaJd1'1 

etendlslu diye a;lren mllyonıarc.a 
yurtt.t.J, ktnctlnl blldlblleli onu 
içer 

O'nunta Ab:ına'da tam tık. fl• 
baııa·nın 5 eytfıl panayırına bit 
ıün kalmı$tı. Pazaryerinde dol.a· 
şırkrn misk gibi bir kanuıınul 
kabH~ kokusu g~dl. Ümitle ba· 
ıuuctım. set üsıQndc kurutan 
lilr kahnlerlnden blrlncten ı:cti• 
>·orctu. Hemen ba~vurctuk. Pan•· 
yıra grlecekler için halis arpa 
kavruluyordu. Arpanın kavruıon· 
ca bu derece he~ ve sahici kah"r 
kokusu vrrmtslne hayret rUlUh 
Fakat bakkal l\ll'hmet t:rendldcD 

$f'lll kuruµ bir kilo arpa oım.ıı. 
~elan edemedim. Gazetl' bayii ~ıeh· 
~ mf't Seııol arpamızı kavurdu ves 

yenmemız. Avrupalı.arın bize oln.n tlrmekteyl:ı:. 
) akınlıklarını arttırmış. bizim ko 
zanııan bir harp &0nu çalışmamızı 
hızlandırmı~tır. Kırım Zaferi, Dev 
let mızın ma.ı itibar ve ı:ücOoıı 
arttırmıştır Bu bava ıçımıe orman 
ıervutlmtzcıen ı;Orcktı olarak tay. 
cıaıanmasının. ormnnlanmızın fen 
ııl eurtte tşletllmesıne bajtlı oıcıu. 
jtu gerÇeilne varı mı.ş, b1lhas&A 
Pra.nsa ormanlarının Fransızlara 
&a(l;ıııcıııtı gellr: göz ıınoncıe tuıuıa 
rak Fraruıacıa otcıuğu ı;lb TOrkt· 

TOrk Ormancılık cıavn:ıı memle
ketin ana davalarıncan b.rı olan 
nıenraat bakımıncıan. ilgi bakımın 
cınn çok çeşitli yllnler ;&tcrmcsl, 
yurttıışlarctan bOyOk bir kımıının 
lhtlyoçlarını ıağlaması batcunın

dan. ıcllşmcsını tamamlamokta 
ço~ seç kıılm(ftır Ormancı per
aonelln ç-0Ralmıısı, zihni) etin de
tıomcısı. ormancıtı(tımıza ilerde ve 
rllecek tstlkametln taytnıncıe, bO-

C.H P Caterağa Ocaıtı tarotın
cıan cıan &aııt 10 ela Kacıık:öy lıçe 
Merkezince hlr toplantı ynpılmış
tır Bu toplıuıtıcıa hazır bulunan
lara ocal;lın hazırlamal;la ka"ar ver 
Cllgl cyenı seçmen kUtOtclerh hak 
kında bllg verilmiştir 

Bunun başlıca sebebi, Amcrıkan 
Anoy&.'lıısıncıa yapılmış olun ~·ırmı 

ikinci tadllCllr Amerikanın istik· 
1411 1776 aa l!An edllm!4. Phllacte: 
phla'Cla toplanan kurucular ı.ıec

ıısı Ana•;a.'lanın haı.ırıııtına alt ça 
lışmalan 1787 <le tamamlamıştır 
O zamnndanbcrı geçen 170 yıl I· 
çl.nClo Amerikan Anayasasında Cla
ha zlyııcıe teferrüata alt olmak ü
zere yapılan .tacılllcrln 22 tncl&ı 
bir <l&\'let reisinin iki cıevrecıen 
fazla bir mncı.cıeı lçln reis at1ayı 

olamamaslylc allilı:alıcı.ır. Cum· 
burlyet Partisi l IJ47 cıe konı:rece 
ekseriyeti ele ı:cçırcııı:tı zaman Tru 
mona kar§ı <tuycıuğu cıeııco nefre
tin tM rıne kapılmış. Rooscwelt'ln 
uzun zaman Cumlıurrcısı tutması 
nı cıa yacı.ırı:amış böyle bir tadlll 
lrnııgrccıen geçlrml§tlr. Fakaı yapı
lan tadil işte ~imcıı Cumhuriyet 
PartWne mensup bir Cumhurreısı 
nın elini ayaıtını baltlıyor. Etsen· 
hower'ln bir daha aday olamıya· 
cağının ve aeçllmtyectjtlnın ıpLlCla· 
dnn kot'i surette ma!Qm olması. 

bllhaııu kongre üzerindeki nOfu· 
zunu endişe verecek bir cıerccecııı 

zaafa uıtratı1•or, 

/'''"'"''"''"''""'''"'"'"''"""'"'"'''""""""'''"' "'"'"'"''"""'"'"""""'"'"''"'"'"'"""'"""'''1 
t Amerika'mn teknik sahada Rus- V aktife Aııayasada ~ 

• D.P. il kalıvecl Zuhuri efendi de· 
eskl uslll oturak değirmende ııır$ 
cUzıol ütüttü. ilk Clnunı çekil'~$ 
çekine, fakat hemen ildncl~nı 
keyifle çltlaı. 

O ıiln buı:undür de l~lycrıın1• 
llem de, Goksıı'ctakl kHanılkçl
nln yaptığı kulpSU7. kalfavl fln 
canlarla. Kahveye düşkun ot:ın• 

Bıllnelliti gibi. Coferajta Ocal;lı bu 
tıemtte!cl ııeçmrn k'OtOklC'rtnı. ha
kktltl <turumu ortoya çıkarmak 1-
cın yeni ba tan tanzim eııecelttlr 
Bu semtte mahalle muhta:-la:-ının 
llgt.slzlljtl netlcesln<le 280<> vatan
daş oy kullanamaml$tı Bu durum 
cıan mutazıımr olnn elll kac:lar 
emt aklnl ilk el<le mOracaat e

ı;tcrck. yeni k0t0kleı1 ha?.ırlamok 
ıcın çalışmaıta. ev-ev cıotaşınaı;a 
hazır oıcıuklıınnı bllCltrmlşlerdlr 
Bu sıracıa bllhasa kactınların bu 
tcsblt ıoıne ertceklerctcn çok cıa

ha fazla öne?I\ vcrmcııl dikkati cek 
mlştlr DQnlf(J toplımtıcıa C.H P 
Ocak Başkanı U~r Kalafatoıtıu 
bu elli kişiye tcsblt teinin ııaı;ıl 
yapılacağını izah etmiştir. 

l ıardan geri kalmasının asıl sebe· Bir tôdil yapan ı 
1 bi: E~senhower'in etrafına evet Cııı11h11riye~ç~ler ! .. _
~ efendime ileri toplaması ve şah- M 11halefet ıcııı 

1 siye't sahibi müşavirlerden mah· Ka%dıklaı•ı kuyuya l 
1 rum k a 1 m ı ş bulunmasıdır. Ke11dileri düştiiler ~ 

l 
lara na sallık vrrlrim. Bakklll 
elan bir miktar arpa alıp pi 
rınç gibi ayıkla ınıar, sonm rnı
••r patlatır gibi tavada iyice ıııı 
uırup ince cıtsıt ctef;lmıend~ 6• 
ıutsUnler. Bir fincanlık sıcak sıı 
ya iki kaflk dolusu arpa ve pek 

>ece cıe bil ormancılık mUt'MC5csı yük bir 1111 olacaktır 
kurulm8$1na karar vermiş ıcıı. Is 

Frıınsa ile Türkiye cıevletlerının Son 24 saatin vukuatı 
ıı.rı.ştlğl g!lrUşme. Pransanın ün.ta 
ormancılanndnn M!lsyö TllSIY'nln son 24 aaaı lçcrl&lncte şc:ırtmlz 
başlı:anlıtı altınctıı blr heyetin. Tür cıe. 4 hıraızlık, 2 yaralama ve 4 
kıye ormancılı(l;ını kurmıı.k tç1n trafik kazaııı olmuo. ayrıca bir 
memlekctımıze ııcımclerlylc netıce 1angın başlangıcı kaydct1llmı tir:. 
ıe:ımıotır öte yancıan. iıı:ıncı Şube Ka.;akçı

lık Masnsı memurları taratıncıan 
Kaelıköy ve Kazlıçe§Ille mıntakala 

Tassy, TOrklyecıe. rennt surette 
bir ormaccıtır;ın llk önce elema
na ihtiyaç oıcıuıtunu ve bu elema
nın memleketin kencıı ıçtnden 

l etıımcsının uygun otncaıtını ma 
hucıe etmlttlr Bo ııörOş cıolayı

ı; e, bir arınan mektebi açılmıı.sı
n. ön pllna a!m~tır 

T nln Orman Mektebi 1857 
) ı ı son bahannda açılmıştır Meıı:
tebtnın mucıOrlOıtünO 'e bazı den; 
ter: n tıocalııtuu TllS!y yupmı.şur 

Kendu;ı TUrlı:çe tılımecttgt ıçın 
mektepteki .ıııtre• m t1e Frasızca 
~apılm ıı:ta 1111 Bu baltımcıan oku 
l aHnoco:ı: 6ıtrencller n franaızca 

b mc rt <le •art lcO§Ulmuştu. 

nn<lo yııpıtan bnı;kınlar &0nucun
da. ttı şah.ııın üzcrln<le esrar zu 
bur etmiştir. Suçluların hcpsl ya 
kıılanmı.ş ve haklıırıncıa ~rekli ta 
klbata başlanmı•tır. 

Gazeteci lsmail Sivri 
nişanlandı 

MC'Dlnunlyetle lljirenCI it miza gö 
re gazeteci ar1tactıışımız t il S v 
rı ile B:ı A) sel Ceyı an. dan ız
mtr"de ıı şıınlanmıııarcıır YC'nl nl· 
~anlılan tebrik eder ve 11aacıet1er 
cııertz. 

Yeni kütüklerin tesbitlnP. buıtün 
cıen itibaren başlanacaktır 

Bir nefeste 375 gram 

votka içti 
DOn Slrkcctcıekl bir lokantacıa 

375 ı;munlıl: votka otşesını bir cıe
tacıa sonuna kacıar içen bir gar
oon :z:ehlrlenmlQtlr. Kemal YılClı
nm ac:ııncıııtcl bu gıınıon eılylenCI· 
IUne göre. arkaClaşlan ile bir ş c 
\'Otkayı h ç fasıla vermccıen tçcbl· 
leceğl hakkında tcıcııaya ırtrml ve 
ıcıcııa ı;onuncı.a cıa zehlrlencııııncıe::ı 
Esnaf Hastahanesine knldınlnıtş· 
tır. 

Yıtctınm·ın mıcıesı yıkanmıştır. 

Elı;cnhower'in movltllnlıı. eanııt· 

cıığı, 1957 yılının brışında ilk defa 
olarak Amerlkalıların ve bUtOn 
cıUnyanın gözüne çarpmağa ba.,ııı
mıştır. Ortacıoıtu hakkıncıald tıır 
takrtn kongrccıcn geçirmek için 
Cumhurreısının iki ay mocıcı.et 15-
rıırl~ bir ııetllcte uğra.,'lllBSl ~o pa
zarlıklara gtrlşmCbı llizım gelmiş
tir. Zencilerin siyasi haklaruıa da
ir kanun 11.ylh•ını ve Amerika· 
nın C111J yarctınpna alt 11.ylha;-ı kon 

: 
"°• ••••t ttıttuııııoııııııııııııuıı•ı•ı rıuıııttıı ııouıııı ı ı ı ınıt 

grtıcten geçirmekte cı.e bıışarıaı:ı:lık· 
tar çekllmt.ş, yarcıım Ui.ythası an
cak çok tacın görmoş bir şekllıte 
konıırcden çıkmıştır Fakat Elsen
howcrln <1urumunt1akl asıl büyOk 
ınnııııtı, Sovyct Rusyanın füze tek 
nlf;I ı;ahasıncıa seri hallncı.e başa
nlar elde et.mest üzerine baş gös
termiştir. 

Et&entıowet"e tapmaktan OlmCll· 
ye ıtacıar hiç vaz:cçme;cn tıaı;ı:. 
basını. ilk cıcra olaraıc. oncıan son 
ra kendlalno karı;ı cephe olma a 
ba: ldmUJ • .,.ıışmalar ı. ııde~ lf • 
t.ıy!e olıın kallteıerını ve hOkome' 
tarzpn tenldd etme&e koyuln:ıuş
tur. Feza~ a peyk atmak meselesin 
<le hükumetin gl55tercıııı:ı başarısız 
tık. çok cıcıcıetlt hücumlııra mev· 
zu oluyor. 

Orman mektebi 'k\Jruluşuncıan 
kısa b r :taman sonro. mezunlarını 
'ermiş. Fran ncıan çeşitli bllgllert 
o nn ormancılık uz.-nanlan getiril· 
mlş, orman rı zmnamesl kabul 
eııllmış ve o zıımankt Osmanlı im
paratorluğu ormanlarının tımk· 
~ıınarı yapılmıştır BOylece kuru
lan ~e yOrOycn ormancılıltJmı:ı: ço
şitll cıalgalanm lar ve zikzaklarla 
yoluncıa yürOmekte<llr 

.. r·;~;--~~~~·; ................... -.............................................. -..................................................................................................... ~;~;;~·--r 

Ormancııııtımız. garplılııtı bı-
rakmamakla birlikte Frasız sıste· 

ı 
Kürdan ve ötesi 

OperıılllrOıı, lılr nvandl il ,\• 
nrl1)11tıııdnıı onro, hor atın 

1 bu llllhoplı kısnıırıCIR a•ıl ı lılr 

ı 
ı.tırdaıı r;ördliıı:U oııııuştnr. ııe 
nıet.; olu)or ki, KOrdımdnıı dıı, 

ln•aıı 5ıblıallne t~hllkrll'r do
tııhlll)or. 

ı R'r nıerlknlı doktor. bir 
1 ho tnsındo, ı.urdonın bıırsaıın 

ıSıınısrını delf'reı., llldürücO bir 
ı.aııamıı nıe, dona ıettrdli:lnl 

&0mıtı tOr. A) nt doı.tor, bn mO 
tııhm'lelerl Ol.erine. J,;Qrdoıılıt
rın lla, emnl3 ~uı ınaddtlcrıtrn 
> apılmıısıııı 1 ttnıektedlr. l Ktırcınntann. odundan ım ı 

, telllnıt".J ip, tınr nklnrdıın emile
\ bllrıı bir maddeden ) apıtma ı 
~ ı enı rllııtırıı şunlnrlle ı: ırllle· 
{ tılllr hııle ı:ellrllme•l mu\lıCık· 

\ tır. 

ÖGRENCILERI, OGRETMENt.ERiYt.€- BAŞ BAŞA 
BIRAl<.IP ~ OOLA ŞALIM AZICll<. 

1 ÇAKARALMAZ HAFiYE 

/ 

EFLATUN NURi 

' 
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(;il\" KIS\tl ;\ nzt,Tl. 
Rt:1: ı ıanınıadıl:ı bir adanını 

(l'l"dro (.oıııcı) a\·ut.;atı Ctınr· 

roıı Parı,.·r. mrçhul bir ı için 
ı:ötornırktedlr. Rt''\. l'rd ro lln
nırz.'ln lrJHından, e3ı.I nrkaıta
,ı t .uls olablleccjlnl dUşUntıycr· 

dur. 
nu. ntıy adlı bir ı.,,,n " 

ı:llıı "' lrnıııl•tlr. nır zaııınn !'fiil 
r ı Rr'\ 1 im ).;it' bulıınıı)an kız 
ılrh rt tçlndr.dlr. 

Nllbet tutanların ıı ntrlerl gerı:.n 
o urcıu. Ancak tçtlklert ı;!gara!ar 
ltencıllcrlne b raz huzur ve aOlcö· 
ne• vereblllrcll Etraftıık:I A&t çete
ler n hücumuna her ıın manız ka
lahllen bu lı:amp halkı her sanı· e 
tetllı:to ıcıı Tiltün yalnız sinirleri 
cıct l. hlCldetl rl cıe bastırırcıı 
Kampta yqıyan ınsanlann ht'r bl· 
n mllletçe. ahtAkça. gelenekçe bir 
birinden ayn olan yabanctlardı 
tlııtelik ete gayet ıukı bir cııstplln 
altınt1a ylltjıyorlardı Araıannelakl 
tl'k ba~. yaşactıklan mOşterok ha· 
')at ve s:üı:len onUnt1e w:nnnn mnı: 
terek cıekorcıu Alkol kullanmaClık 
tan iç n tek t elliyi tOtUncıe bu· 
ıu orlarcıı. Tütün dumanlan. h • 
yatlanncıa mOmldln olabilecek i
ken olamıyan lhtıma lerl kendtle
rıne unu,turuyor<lu zoraki oelt11· 
cıe B!kerlık e•m ite gelen bu acıam 
tarın hel)5.nln ha atında b rer ı>ır 
varcıı •Her tOrlü tehltkevı C ze a
larak, bu uzak \e ı;özcı n ırak ye 
re hem k.cncıllerlnl unuttumıaıt. 
hem cıe unutmak için gelmııtercı. 
H r r nln ka bolmuı b r ıservetı, 
k r aı ş bir tırsa•ı. ihanet g!lr
Kıtl.ş bir ı;e{glııl ve) a kırıtmı~ haJ-

1 
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ılyetı veya namusu varctı 

İşte ııex. o ancıa bütün bunların 
hepsini hatırlı:yorcıu Kencıı ha ini 
cıe cıaşanoyorcıu Dört ıranıı:a 11atın 
alcııtı toton paketini !tapıp cıa na 
eıı başını c erek alçnk kapıaan ı
çerty c le çtığını ha)al ecııyorcıu. 
o kirloz yerin her klişesi bütün tıı 
f rrUatı ııo hatırında ıcıı. Basık ta 
vanı, sarı renkte bat1ana ile &ıvan
nıış klrll cıuvarlorı. artist ruhlu 
Alman Klau'n bu duvarları çiz
miş olctu8U ç61 sahneleri vo dljter 
mıınzaralnr. mBSaların üzerıncıe cıu 
ran yal!lı tskambll k4ğıtlan parça 
parça olmuo mecmualar. ve sonra 
bir k!lışecıe Omltslzllk ve heClbın
l!t ıçıncıe Acıeta yııtıtmıa gibi otu
ran uzun boylu. 1:5mer vazıo, sı
)ah bıyıklı ııeolş alınlı bir acıam 
il' zU ıınono ıı:ettyorcıu 

Rex, Luls Larraga)'ı ancak tanı 

)Orctu somurtııan ve lı;panyol a· 
eıllı bir adamcıı Kampa bir lı:aç 

harta evvel ı:elmiştı Buton vakti
ni l.skambll oynamakla ıı:ııçırlyor
du Blrblrlen7 e ıelAmtaşıyorlardı. 

O ıı:an <le bir b~ eıııp ceçecek iken. 
Rcx. mL'I• bıı.şına oturcıu. piposu
nu cıoldurm il• başlac1.1, ıaonra Lu-

u·e Clectl ki: 
- Eğer ELHALLUF'Clan b r eey· 

ler almak ı ttyorsan acele et. Her 
ıeyı ı;atıp bitirecek. tOtOn bile kal 
mıyacak 

Öteki kaşlannı çatarak GlVesl 
pek ctilzgOn bir Fransızca ile 4illY· 
le cevap vercıı : 

- On param talmaClı. Klau, dün 
atoam barbutta biltOn paramı al· 
<tı 

Bunlan all)lerken Rexln ellnClekl 
toton paketine yan ııöıle bakıyor 

cıu Rex, hemen uzatarak. 
- Al, dedi. Vo bir kibrit çak

tı. 

Lul.s Larraııı. hemen elini cebi
ne attı, sonro hemen çekti : 

- içmek ıstemıyorum. cıe<tl. 
Fakat yine cıo g zü pakette \Cll 

oı~arıcıan neşeli ıscıılcr gellyorcıu. 

Herkes ya &!gara. ra pipo yakmtO 
konuşuyorcı.u 

BOtUn kamp bir hoşnutluk 
hnvası iç ncıe ıcıı Sanki çöllerin tll 
ötesıncıen ıyı niyetli bir peri gelip 
ete lçlerinClckt üzUnuı ve ıııkıntı· 

tarı cıaıı:ıtıyormuŞ ıtlbl ıcıı 
Rex. eııncıeıı:ı toton paketini 

çakı8tyle ortadon bölCIO ve bir 
parçaı;ını Luıstn önüne dotru i t· 

ti Du hareketi l!yle çten ce!C'rck 
yapnıLl}tı ki o ancıa bir cıost katan 
cıığını Carkettl o ııııbahkl kon'll§
malannı vakit vakit lıatırtacıığı 
olmuttur: 

- Bana bu kncıarı yeter Do· 
mı ti 
Luıs Larraı:a. hayretle Rex'e ba· 

ltaralt 11onnuotu · 
- Bunu bana mı verıyonrnn? 

F.•et. toton, 1çllmek içindir 
Hudl piponu cıoıcıur bakalım 

Otııkl CC'plerını ar8'tırarı.1< ce
vap verdi: 

- Ama ben bunu ı;ana l!CIC'yo
mi) eceıtlm. Nem var. nem yokaa ku 
marda verdim. 

Bir taraftan cıa eıntrll hareket
lorlo pipoyu <lolcıuru)"Ordu. Sonra 
llllvc cttı • 

- Ya ı;en ne yapacaksın? Ay so
nuna kat1ar ne ile ldaro edecek· 
ıln? 

- Ne olur. canını. tOtüru;Uz ıcaı 
dığım )Ok mu? Surlyccte iken ba
znn haftalarca ııaman yakıp tçcr
cııtc. 

Larraıta. piposunu yakarken t6Y 
ıe cevap verdi : 

- Sen feylee;o! bir acıama bcnzı· 
)'Ol"SUO. 

- Ne yaparııın, mes'ut olabilme
nin çarcslnı böyle buldum. 

- Bana cıa öjtret.6ene.. 
LU!ıı. plpoounu tlltt!lrmOştO. 

Konuşmaı:a <le,·nm etti: 
- Sen buraya gl'lcll Uç hafta 

ol<1u Hep seni tetkik ettim se
nin ı;lbl hareket ccıen kimse yok. 
ı.ejyonctalcl hayatı sen bambftlika 
telAkkl ccııyoıııun ŞlkAyet eCllp zı
nlcıamayan bir çokları var tabıt •. 
Bunlar pek bUyUk b r ço~uıılult 

tc kil etmiyor, ama yine cı.c var 
Fakat senin gibi her şeyi . her hA
<ltscyi ho$ görüp karşılayanına cıa
ha hiç ra5tlamamıştım. Bu zor ha
)'attan ecn Acteta bir zevk alıyor
sun. 

- Oo~ru._ Ben zaten lejyona 
ııeve &eve ııclt1im. Gayem Şarka tek 
rar gıcı.ebllmektl. 

ı.arraga, )ere tUkllrClü: 
- Zaten slzl<'rln, yün! İnglllzle 

rln ka!acıan ııaltat oıcıuklarını söy 
!erler. Oı•mek ki &en lc)yona kendi 
lstelilnle gelClln ha? 

- Evet, vnhşl mnnıll'kctlerde 
yaşamallı ııevertm. Uç sene kadar 
Pllllıtln ,.c Suı1~·ecıe ka!Clım. ~arltı 
Btnmttilnl oracıa 6jtrcnt1lm. Oerı ctö 
nerkcn a tamatlı olcıum. Para::ıı 
varcıı, ikramiye almı,um Hcpsınl 

çölde bir .kalkınma lştno yatırcıun. 
Tek ııayem tekrar oralara Clönmeıc 
ıcıı Bu ıo bir <lolancıncının te
tobbOsU imiş SOn parama kaClar 
her şeyi kaybettim. Batırcıım. 

Larraga, vahşi bir kahkaha at.
tı: 

- Oııba~ı Dcblne. Lejyona adam 
almak Jçtn hep bö} le rıraatl ar kol· 
lar. (Devamı var) 

l 10'.\I "f'Klllt 
K RIKA'l'Cıtı ım 

Elı;cnhower·ı ve ıcı.aİ'cslnl tenklct 
etmek: maksadlylc Amerlkada son 
zamanlarcıa takım takun karlka· 
tOrlor çıkml§tır Bunıann en zi· 
yacıe dikkati çekcnlercıcn biri ıKo 
ou yarll}ı) başlıl;lını taşıyor ve 
Ruslar fezaya btrblrlerinln ıırcıın· 

<lan aputnllcler aavururtccn. Elsen
howcr·ın golf oyunu moy<lanların
cıo top atmakla uıırrıştıjiını belir
tiyor. 

Feza'ya blr aun1 l>Cl k ııtınak 
fikrini 1048 yıl.ulıfo '.r;uman•ın 
Bahriye Nlizıtı otan Porrestal ele 
alctı 19.55 yılında Cumhuriyet bil
kOnıetı. bu ışın llerlcmf'kte oldu
~nu velveleli bir surette ileri ııür
dO. Şimdi meycıana çıtıyor ti peyk 
hakkuıcakı çalı mıılar muhtelif 
dairelerin münn.sebctlertncıekt ı~ 
bölUmO noksanı yozoncıcn l!:ıma· 

le uğramış, HU.'llara kolayca zııfer 

lmklinları \"Cı1lmlştlr B.llıa.o;ı;a or
dll, donanma ve hava kuHctlert 
arasınca zıcıcıı~·ct ve rekabet hü
kl\m aürmrel ve bu ü~UnUn mllll 
ıraveıcrle tşblrlll;llne glrl~mek yo
lunu bir türlO tutamaması, felA· 
ketin başlıca aebeblctlr Ebenho-
wcr ve ştmcıı vııztfeı1en çekilen 
MOClııfoa N'1zın Wllson, otor\teıc
rlnl kullanm k eunıtıylc bU reka 
betleri önleyebilirler ve takım ha· 
ııncıe çalışı:natara yol aÇablllrle'rell 
ŞlmCll Amerllı:ada elemle itiraf c
<llll)or tı her ikisi cıe bunu yap
mamışlardır. Otomobil aanayll A· 
lemıncıe yett~mlt bulunan Wıtı;on. 
yeni vulfcslnln tcaplannı bir tür
lü kavrayamamıştır FOze orıış· 
tınnaları lşlne pek az -tahs!Bat ar· 
rılm~tır. 

tınbA ı n u.tR 
GİİR'IF.K 

unn1111ıııu1101uıuııuuuuııuı111uıı1111ııuııoı11111~ 
ro gelenlertn lşlemel!e meylettı~I 
umumi bir hata var: Kenııııertn
cıcn akıllı olan tlklr ve ihtisas a
cınmlarını yncırıı:amak. mUşavlrle

rını ctabıı ziyade ııatısl dostları a
ra.sınctan ı;eçmek ..• işte bilhassa bu 
sebeple Amerika. Sovyet Rusya ile 
olan teknik ilerleme yaneııncıa t;' 
rı kalmıştır. Gen. Becıeıı Smtth, 
OC'an Acheson General Grunthcr, 
Robert Oppcrhelmor. Goorve Ke
nan, Charlcs Bohlen ı::lbl cıe(torıt 
aClamlann birer kena.ra atı!Clıkla· 
'rını Amerikalılar, ııon buhran tt
r:enne blrCOllbiro ıarltctm~lerctır. 

hen dll'(t:cn umumi kanaat ~
ııur· Elscnhower. aleyhthe olarak 
topmuş bulunnn buhranı yenmek 
ve yenıcıcn ı:oven koznnmak ıııter 
60, tutması lAzım ~len yol, orta 
cıerccecıe acıamlıırdan mOrrkkep o
lan muhitini cıaıtıtmalı:, etrafını 

l)lrlncl &mır eatıstyetıerlc çevir
mek, bunları parti ba!tımıncıan 

oırbtı ıncıen ayrı tutmamak, dejter
•I şahsi~ etlerin arasın ela koordtnııs· 
J'on Lemin etme~ yolundaki a.;ıl 
vazifesine sahip çıkmaktır. 

IYtiH\11 O\!:\ 
<ılisnmhcm 

Tuknlk ııahaClakl Rus zaferleri· 
ıiln baslrct Yerici tesirleri Amcı1· 
kacıa dedıaı bas göstermiş. bütün 
memleketi bir intibah heyecanı 
sarmıştır. Bu heyecıµı. infiratçı 

az ıeker kanşlJrıp bir taşım ka) 
n:ıttıktan sonra, faz.la soj!utn1•• 
dan içsinler. kıml ve kcknsuP11 

ho bulacaklarını s:ııııyorum. ıııç 
değll e, kahvenin sahicisi blıiın 
mernlekrte yine gelmefr. ba la 
rınraya kadar, ağıı tadıyle + 
lebillr. itele türlü isim ve arn 
balajlarla piyasaya sOrülrn 1•11 

ittik kahvelrrden vr aract:ı ııır 
rlll r:ram dafılılan yavan ıııııı· 
vrlerdrn dah~ ho~. 
Arrıı ilrtretiyle ilgim butıırı 

111adı~ı için bu ctostça oAlilfinı· 
den kimsenin Uphrlrnt'Crğlnl 
sanmıyorum . nr~Pnmlyenlrrlrı 
parara kaybı da, kllçOk bir şlşt' 
kapalı u bedelinden ruıa oımaZ· 
Arpa kellmeslnl insanlık onur· 
!arına yedlremiyt'nler, Arpacı ııe· 
llmeslni ktıllanablllrl<"r. iki k.t'll• 
me arasındaki ttk kllçOk rarK· 
bizim gazP.tedP.kilcrln bile e.kseri 
yanlış bastıCı bir D hartı. •'~ 
kahnsl yerine Arpad kahvesi de 
mek, ufak blr dizgi yantıılıtı ı:I· 
bl b ir şey. ~ 

Burhan ARPAD ~ 
~~""~~~""~'4~~~ _________________________ __.,, __ 

Kadın berberlere 

tekamül kursu 
Kadın berberlerin mesleki bili! 

terini arttırma~ mak:sacııyla vnrıP 
&aat 17 <le Bcyol;llu Ticaret L~ 
elncıe bir tekfımat kursu açıtncıı1'• 
tır. Kurs Kacın Kuaförler nerıı 
ı;ı ile :\11111 Eıtıtım Dıı!mnııı;ı•nıP 
lşblrll!tl Ue IC!Are olunacalı:tır 

Otobüs beklerken 

fenalaştı ve öldü! 

bir mahiyet nlablltrcıı. connyacıan 
bize ne? Amerlknn kaletılnl kuv
vetıcmcıırmef;e bakalım.» fikrini 
ort87a atabilirdi (;:ok şükür l!yle 
olmamış, Amerika. mOttefllclertnc 
sarılmok ve müşterek tehlikeye on Şehrimizdeki vesait sıkıntıı;ı ' 
tarla beraber göıtuıı vermek yolunu bunu t.Aklp ecıen halkın ştkl}C ıc 

rl. umumı bir huzursuzluk doıtur
terclb etmiştir Eıııenhowı:ı-tn kay malı:taııır. oıın akşam saat 22 ı;ırıı
bettlitl güveni tekrar kazanmak U· ıarında. 65 yaşıncıtcal Marıı ı~ 
zere ıtlrt.ştıtı mocacıeıe cıe: hür cıon ee,·heroıııu. Toks1In otobüs <1u:•-
1a ile olan baıtıarı kuvvctlcncıır- liında. Jtuyruttn sırn bekterk n f 
mcıı: ve Nato•yu bir kat daho can nnlaşmı~ ve yere ctüşmüştar. l{ııl· 
ınncırmak tarzında bir mahiyet ııırılcııııı tlJcyarcıım Hastahanc.511 -

Herhangi bir memlekette lkt!Cla- tıışıyor. do de olmUştOr . .............................................................................................................................................................................. 
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MANUELA ** 
llrJl ~lir: '111> ll nmllıon, Oy• 

ııı, ıın ı ıır: l'rdro rııı.ıııdnlrz. 
ı rı•\or llouard, F ı.u Marllnrl · 
il, t.ı•slh• llon-nrd, tıoıınld l'll'· 
n•enN", sı•ııfr)o: \\llllnm \\o
oıı.., Oın ll ınnll toıı, h aıı l'o'.\
\\rll. Kııml"ra: flllo Jll'llcr, '\Ju· 
ztk: \\llllnııı Ah\) n, ıırmlllk•l
lOll: Hrlt lslı l loıı • ıvnn to\· 
\\rll 'ı; l'roıluı•tloıı ılnı:;lıt, rtl· 
ıııl). t.lhr.nırıı Slııl'nın•ııııln. 

GHnr.y Amerlkacıa bir 1 maıı . 

San Lutz. Dlr ş lcıı dr.mırı .. r s:O
nOıı btı1ncıe. T11vıu1ar knrnya çı 
karlar. borlara, eğlence yerlerıııe 
cıaf;ılırlıar 
Gemıntn ~arkçıbaşı Marıo ıı>ca

ro ArmımCarızı oturcıuı::u barcııı 

gC'nÇ bır kat1ın ( Mnnnela - F.'•a 
Mıırttnelll> la taıııııır. Kıı: Claha 
k!lçOlcken baba.sı altın arıımay ı 
ıııtmış, kenClbınt orınııına bırak
mıştır Adam on yecıı ya ında":I 
Manueı ile evlenir, iki yıl l!Onra c:ı 
ölür. Kayınb.racıerı kıza hiç rahat 

.. . 

BUGUMKU rJ 
H Ay A \" llklity Meteo· 

rolnjl lslas)onıı

nun tahminlerine gore, bııı;ün 
fı>hrlmlz ve dvarında hava 
parçalı çok bulııtlıı geçecek 
olup, ruzı:Arlar poyructan mu· 
ıectll olarak r t.rrktlr. l)hnıln 

rn J Uksek sıcaklıtı -ı-12, en 
dllıuk hf" +9 ~anliırat olarak 
kaydectilın i ~tlr. 

TAKVİM 18 K\sl\J ım 
l'A7. \Rl'ESt 

,\Y 11 - <:fS '.10 - K'lS"l il ' 
Rl''lf U73 - K .\ 1 :\1 !\ 
ııil'Rf 1377 - Rrblıilihlr ZS 

\"asa li h'zaol 
SABAH ou1 02.02 
ÖÖLE 11.59 07 10 
İKİNDİ 14.33 09.44 
AKŞAM 1648 12.00 
YATSI • ıa 2o1 01.35 
İMSAK 0508 12 111 

Gazrtrmlıe clinderlle.n ya· 
ulu •r rrslmlt!r buıl•ın .. ..,.. _,. ·- .... 

1 PJ:ORO Ut~I ~ '1D~RİZ 

\ermemektedir. Bir lnglllz • l~an 
yol kumıı..·n olan .Manueta. o .. dan 
kurt:ılabllmck için, çocuklu uncıan 
bert c1Qşlcrıncıe ~ aşıyan 1ng!ltero·
ye gltm k lilter. Mario u .. anıo,ır. 
Bir ııece erkek kılıl!ına bOrunur 
<le, onun:ıı birlikte ıtemtye cırer 
Girer ama. çok geçmeden ııe tap 
tan Protcro <Tl"f'wor Rnward) du· 
ruınu aıılıır Çarkçıbaşıyı cezıılan
dırııı bir lıUcreyc kapatır Ylrml 
ııu kadar yılcan beri <lcmlzctcn ve 
tienlzcillkten baııka bir şeyin lig -
lt•ncıtrme<lll:l klfıldlr. Amft gene 
<le Manueıc•vı sc·\melı:ten krn<ll:ıl 
alamaz onunla :ingııtercye ~crlcş
meti CIOşUnür. Bir takım mutlu· 
luk: <lOşlerl kurar. Du araca ı; 
misini yOzOstO bırakmıştır B r 
yangın çıkar, vaktinde yctı•llcme
t11!iı. gereken te<iblrler aıınu:nııdı
ıtı için ııöndOrUlemez. Sevgi. cıenız 
<len ve ııemıcıen ba~kıı bir şe:;ı ııc•ı 
mek, kaptan Protl'ro'yn uı::ursu&
tuk getırmı1t1r. Gemı yanar, hrr· 

l'6 can crrd ne dOeer Ma'lucıa 
.ıo kaptan ayrı ayrı iki sa:ıdıla 

blnmlolerdlr. Cenç kacıının tıuıı.1 11 

cıuııu sancıal bir OOncy Amcrt1':11 

limıınına varır, ltaptanınkl cıc b r 
başka llmıına 

Genç kaılın günlerce pr:oper<' • 
nun cııınmesını bekler. Gancın b ~ 
rinde çarkçıbaşı çıkagC'llr. Kapta 
bir gt>.mlclnln cıenlzden boşıı:ıı :•· 
Ml!ı olmıyacaıtını dOşonmo~. c:ıU~ 
la. Manuela"Ya 61CIUltCl hahc>r ıı 
gönctermlştlr. Ama gene cıe çcnç 
kadından bOsbOti.ın aynlmoya d,.. 
yanamaz. gerı cııner. , 

Gııy Hanıllton genç bir rcJl5 
Mamı .. ıa ille filmi olsa gerek J{cıı
cıısı <!aha önc" Carol Reed'ln vııl"' 
dımcısıydı. Onun Adıılar snn;ttı1 Cl 
IOutcast Of the Islandı nele '°'ı 
Johıı Huston·un Afrika Kraııçe~ 
IACrJcnn Qucenı <le aslııtarıllk >·ur 
mıştır. 

Hu ton'da oıcıuıtu gibi, GUl' ti•; 
mllton'da da. tiplerini çok a\·rı it 
şlllkler, çot. Celtl§lk yüzlerle ve:ıtlc 
çab ı görUIOyor Onca da. ıtı1t•ı•; 
rıncta!d gibi, biçimci olma k•J'gısıc 
var. Kamer& hareketlerini ııı!t ı;ı 1 hızlancıınnası. olayla.rın akı~ın 
kolaylaştırıyor, Wllllams WOOıiS ~ 
un tanınmış romanıncıan aıııı•·r 
senaryo, tonunun <lramat ıı: 'i,ı; 
yön toşımomasına rağmen, 1,1 • 
ıomıenml~. Ottc Heller·ın sıvn , 
beyaz fotoıtrofları, perdeyi c.ıııdı;_ 
ran biçimler arasıncıa ı;ık flk 1 r 
ı.o ve istif muvazencslzllklerı b 
yano. ı:özn cıolcturuycır. 

Elsa ıartLnellı. Klrk oouı;lll '~ 
ortaya attıııı lılr oyuncu onu 11 • 
Cefa Aşık Cenı:ilver ı1ncııan ı: ı:tı" 
teri cıe ıtllrt1ük:. Soıı tılmlri ete 11 , 
rı•ttlkteıı ııonrıı, MarUneııı•ıHn ~. 
nema gereklerine uygun h lr art 5 

•1 ldutu kanısına varı)'oruz. 
Tılrk ı;eyırcısının daha çok '-~~ 

ıar S!lrgün(J <Outcast o! the 
lancı ı yle tanıcıııı Tre~or Ho\\ar~~ 
AYnca Pe<lro Annancıorız. ldş ı 1' 

1
, 

rtnc, unıerıne uyııun bir oyun ~ 
lmrıyorlı.r. 

Ama ne var ld. senaryonu.ı ~e 
yer karşılaşılan dramatik uıı•ur-
lan ya <la oyuncuların re ı O 
bunu aağlamak için ııııste~d it • r 
çaba. geylrclyc ıınrekll olaraı. te5 
etmekten uzak kalıyor. 

*** <:Ozrl **** Cok ıillrl ** Orta 
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İsr i ~d -
Ya ıancı 

uhahirler 
""' o·ı. 

L b astı 

uı rtn ta 
tcc lt-rın 

n a ıd ı eden 
r kaldınnı5tır 

--0--

C.H.P. fi bir heyet 
'f ozgat'a gitti 

flususı Muhabirim 7d~n 
>.nıtara 

a 0-
Do-

LCM 
01 iEJ i •1 f"' m 

ihtira beratı 
Hnut'Un kilosu 175 kuru~a 

yiikııeJiyor, :ı-ani mrmıırun ha 
,,·uç yeme ıücü vükselivoı·. 

\'ita yağının lı;ilosıı 480 ku· 
ru ·a )'Ük•rliyor, yani i ı:inin 

\'ita yağı ytme gücü vük t'Iİ· 
yor. 

Kıvırcık ~alatanın tanC'li 50 
kuru~a yükstliyor, yani emek 
linin lmınık salata vtme gü· 
eli ~ilk eli~ or. 

Ze tin~ağının litre i 650 
1·ııru l yfü.•~liyor, yani kö:v· 
Jünün ,.eylinyağı )eme gücü 
yiıh:cı:yor. 

YıımL•rt.ının lanp.,i "il kunı 
c;- ~·ii';ccJiyor, yani dar gelir· 
ı:nin ! umurta )'eme rııcü viik 
E"liyor. 

:r.e at altını 155 liraya ~ük 
.. rıı~or, yani memleketin re· 
f;-h Sf'\'İyesi ~iik~eliyor. 

.Sonra bir de kalkmı Jar, 
· "putnlki So\·yetler icad etth 
dlyorJar. 

Halt ediyorlar. 

ADSAN \'El.t 

Bir trafik 
- İçki ı ,-ok, kumarı 1ok, d lab ta ım.u, kallınlan saı-.m.a..ı:. Ç0<·uk de· 

............................................................... :~:~ .. ~!: ... '::.~·1·~ •• ~:.~~:-.................................................... °'................. Kazasında 

- Surire "federal üAftisi öldü 
ği gerçekle,iror 

SAM'A GELEN 40 KİŞiLiK MISI R PARLAMENTO HEYETİ iLE SU
RiYELiLER ARASINDA MÜZAKE RELERE BUGÜN BAŞLANACAK 

Mısır b:ıaın n•,ışell ı büroliUnun 
kapanış sebebi 11ç1klıınmaınıştır. Dl· 
ter taraftan ııannlld!Alne ı;llre, Mı· 
ııırın Amman baaın ata eııl noımn 
Abdülvabab dün ani olarak Ördün· 
den aynlm1ttır. 

Al rıca OrdUnü zırue:. eı.m.ette o
lan Iraklı gazetecllere bir beyanat 
veren Kral Huaoyln bUtUn Arap 
memlekeUerlnl, Arap dOnJB6ının ııı.:: 

müdafaa hat•ını te itil et.meal ha· 
aeblyle ÖrdOnU mAnen ve maddeten 
d~teklemeğe dhet etmı,t.1r. 

Kral lfUseytn arnca, Arap mllle· 
tini; komplolara karşı !kaz etmlttlr. 
Ordun resmi mahmlan da ~ııamn 
ÖrdUn aleyhindeki kampan)-a ının 
b~rı.sız ıkla netlcelendlCinl b!ldlr
mişlerdlr. 

l\JI iRi.ii \R, t Dl s ·O 
İl'H \:U EDh on 

'lf""IRD \ 
E\ Kh 1 liR 

Kudüs 17 (A.A.) - Ramallah 
radyoaunun verdliıl bir habere 
göre, Kahlre4e iki :yerde ırtzlen
mtş buı sıllbların bulunmasını 
takiben 18 yOkSek rütbeli Mwr 
ııubayı tevkif eollmt.ştır. T evki! e
dilenler ar1161nda sekiz albay bu
ıunmaktacıır. 

C'RD( '"• h.O'IC:-~tSTf.ER 
IAllK( ' I OLDU 
Amman 17 (A.P.1 - Sekiz tl~ 

dOnlO pazar ~nfl, kanun dı~ı ıı:o
mOnl6t partlflllo'le ışblr!IC:l yapa. 
rak, a7aklanmalfa teşvik ııuçuyla 
ı yıldım 19 yıla kadar a2ır baplıı 
cezasına mahkum edllm~tır. 

Mahkümlarda.'1 biri. Ortado~ 
Haberler Ajansını e ki Amman 
muhabiri l\lü.ııllm ııenıo'dur. O· 
nun mubatemesı gıyabında ~örül 
m~tUr. 

Bc7rut, 17 - Kahlttden rarın r&· ...... ................................ ._ .................. . 
pao cArabın SWıı radyosu bu ak 
am yine ÖrdUn Kralı HUıoylnc şJd VEFAT 

det. bOcumlarda bulunmus•ur. Ella Anter, El;.o Anter, Nlı!ıilm 
Ara'>ın Seal radJoını Mı.sır ile su- Ant!'r, İbrahim Anter, Zeki Anter 

r en.n Kral Hü:re;tnın Arap milleti peder l'e akrabllları 
ıııe htyaneUerinl meydan çılı:an:lıkla • UJ'I A::-'TllR 
rını ve bu lkt memleıteUn aratann· illllnoda \"efat ctml.ijtır 
dıı. kuracaklıın blrltl: •l inde Or- Cenaze mc:astmı bUırün 18 ka-

l r lhb rat ldareat dUn hallm:ı • nını ·ın ldare&nden Eım ltı57. l!&aL 10 da MtlAnoda yıı-
........ ~:ıına rın kapanmı t r Jturt!lraca ını ao ltmlştlr. pılaca'lttır. ..................................................... , ..................................... '''"'''"''''''········ ..... ····················· .. ······················ 

GôRütMEMIS KAZA -
)( 1 -

\ en) lpllliler dl) arı rnrl•' lr oldıtkt'lı ı:urhlmrml bir kıua olnııı-. 
J.nm )on dl'ı1ıdl;I bir hDMblnlıı lı tlmr <"llinıı•tır.: Jltı•tı•ldl'kl 

urt"lle ) ıralnnmı•lardıı. Rr•lm, la\7 ın ryrrıtro mrraı.tıııın ıu,trrı,or. l ı bir lfl) n nıı:ır ...... ..... 
ı 111111111 , 11,.,11111, 11, 11111111 ... ,1,1 ııııuıııııııııııııııııtııııtıııı •••••'",....'' -• .... ttffM ... lıhffnnı .... ınıııı• ••••• •ııııııııtııııııııHıı ... ı 

Jlll!D•l l\fnhatılrlml7drn 
~nya, ıı - Viliyetlml~de üç 

kişinin ölümü ve üç klolnln de 
yara! nml.'lı ile ııonuçlanıın feci 
bir trafik kazası olmu~tur. Hadım 
kaza."iın& ba~ıı Çepnl köyünden <>
dun ve kömür yükleyerek hareket 
ecen Şoför Ömer idaresindeki kL"ll 

yon dar bir virajı dönememiş ve 
yUz metrelik bir uçurumdan ~a
ğıya yuvıırlanmıştır. Bu kaza so
nunda kamyonda bulunanıarcıan 
Şükrü, Davut \·e Hasan derhal öl· 
mO~lcrdlr. 

K.1%11 Çiıı'de 

B ıızıırsıı%luk 
Artıyoı• 

A8 oclllttıl Prf'H 
.Bağdnd, 17 - Milliyetçi Çln Dıı 

işleri Bakanı Dr. oeorııe Yf'h Pa
zar günü buradn tP.levıısonla ya
yınlanan bir konuşmasında Kı:ul 
Çinde Komünist rejime karşı sem 
altı av 1çlndc ı;:lttlkçe artan bir 
muka,·emotlıı ortııya çıtt.ııtını söy 
lemlştır 

.Bflkana ııısrc hemin biraz daha 
artan sabotaj ve nflma~·Işlcr bal
kın huzumuılu(;'Wlun ve ıtomUnlst 
rejime k&l'IJI olan ncrrettnin açık 
blr trıahürO<lür _ 

Alili BiR HIRSIZ 
LINC EDiLiYORDU • 
FcrttllyU dlirt aydan beri •hara· 

ca kesem• yaman bir hıreı7~ nlha 
yet yakayı ele \·ermşltlr. Nccme~· 
tın lemindeki bu bırııızı, Fertköy
l(IJP.r linç etml'k 16teml ıer, polis 
ltencll11lnl :zorlukla konıyabllmlş
tlr. Hı1"61:t dört ay mildtletle. aynı 
demir 11tcl;eslnl flO\'InUŞ. b!ltün 
tcclblrlern raıtmen ele «CÇlrile-ırye
mtııtı. Bllha.o;;sa yeni inşaatlara ıııu 
ııallat olarak boru. demir ve dl~cr 
1!lfa&t malzemelorlnl çalml§tır 
son olarak ı:ırııt~ı inşaattan ise 
hav~azı tcalııa~ı ının lılctıcrınl 
çaldığı sırada kendisini gören a
melo çavuşunun polise ~klillnl ta 
rlf tıtmMlyle, nihayet vuaıanabll
ml tir. Bınıız Necmettin Atik. dOn 
nqam Adll)oye aevkcdllml•tlr. 

Eczacıların dertleri ... 
lııtanbul tlnıv :ısltesl Eczacı O

kulu !lf;rencllcrı aon aOntcrcıe b ı
bıt:IS8 laboratuvnr cıcncmelen ı;ıra 
ıında bflyük 1111ı:ıntılar çekmekte
dirler. öıırcncllcr çalışmaıan için 
~ı·kll kimyevi maddeleri, lldçla 
rı \'C illetleri piyasada bulamaelık
larınt, dr.ney yapmak fcabcttlf;I za 
man havaırazı ocaklarına ı;u ~eı
muı için sıu.ıtlcrı:e beklemek zo
nında kaldıklarını ifade etmekte
dirler. 

Ölirencllcr b\ı ve buna bıııı .. er 
tılk6yetlerlııln önlf'.nmm için ıııın 
müzdekl C'Onlerde gerekli mercılc
rf' b vuracaklardır. Avrıca yarın 

ı;ııat 14 SO da :Marmara Loka!lnde 
bır b a5ln toplantısı da yapılacak
tır. 
--~~~~~~-..-~~-

\ 

VEFAT 
Tercumau ı;nzo~I Bato;ıera· 

tertl Ye Sendikamız Qyul 
\ \!:>AR KtJl~\:-0 

li.ll.llll7 ııUnt\ M 12.00 de 
Hnkkın rohmetltle ıcnupnuştur. 

Ccnaıı.eal 18.11.1~7 Paz.art.esl ı:U· 
ııU t bugUn ı Beyo lu Kulrcııııı zu 
ıctır Ha.stııhaneılnden alınarak 
Anıdoluhlurı camllndf' lltlndl 
nımuını mnteaklp. Anadolubl· 
aarı aile tabrllltanına detnedllr· 
cektlr. Merhuma Mevliden rah
met TC krderdlde allulne bapa · 
lıfı dllrrız. 

1 t nbııl GUrılıık 

'l'eknhJt'nlt'rl 

'I uıııınıı .ı11•\ftll fl"rl l;ı-rc-ı~ı ırx f'Pr, '•, 

- ~l"Hllil ı. aplanı için tın IJrnlnı ubıl>fll> r
dlmn ıtır dl)f' onu om11711111ıa Jl:l'l dlrmel;tedlr. rneımnııı ndlı ~oplun 

hu ı:rLlıııhlrıı hlı,; de sllill}eltl ı;ô rünmf'mrı.trdlr. 

Hamit \ ~ plan~ın düğünü 

kaldı • bir hafta aerıve 
(.. J 

ıesut Ozdemlr blldlri7or 

(O rom, 17 - nlr •oınıılvon eı il'• 
nt'crı.:. Çorum ı:ünlerdlr bu hl-
dlse •ıe meşgul. DUnya ampt onu 
Hamit Kaplanın vlcnm., hazırllk 
lan şehri ışı;al cd yor Bu füı de, 
bütün şehir davul zurna e 1 ri -
al çalknlandı durdu Ya,nr Do u, 
T!lrklye erbcst ırar~ mllll ta ... ı
mımızı toplatıp ııamıd n dil ana 
ne bir hıızırlık olmak <lıer" Çoru
ma ı;etınnıştı 1\1 111 güre çiler, bO 
tün ııun, Qorum ı;okaklarını Os
ıccıııer. 

İlk olnrnk Hamit Kaplan rrefl 
ne tertıplenC'n Kara.1tucak rtırrg
lerl ba.,lndı 80 ııOreşç klı;bctlert
nı ıtıylp me~ danıı atıldılnr. Ne
ticede şu dereceler olın(\ı · 

Ocııtedc Mehmet Kartal, ortada 
Mu.c;ıafn Daıtıstıınlı. başta Snı1ık 
Esen, bll!la!Lıncıa :!Amali Oııan ile . .................. , .. , ................................ . 

Emekli bir hôkim 

bir G.MC altında 

kalarak öldü 

Dün Şl~llde 'ukun ge!Pn mU· 
essi! b'r kaı nctıce!cl nde aıııır 
eski umum mafet 1 rlnde::ı, İs· 
tanbul 12 ne hukuk mnbk ması 
relslcr1nd ·n ı;e t m z mn k m 
r;lnden em k11 Şevk t Kumr 1, 1 • 
yar<lım hastabanes n knldırıtır

ken yolda ö'mcı tür K ıııı de. cao 
cıc~ ı karşıdnn kal'Şl\ a ııctmıo 
terken şoför l\Jehm t ıtııraka aııın 

idnro et•ııtı a lı:('rtye e a' ı fll78 
pldknlı GMC ntn 11admcsınc manı:ı. 
kalmı tır. Koznyı yapım ofı.lr kn 
za;ı miltcnklp yakıılanmı . b11k"ın 
da gerelti! t.nklbııta bıı.şlnnmı ur 

Şel'ket KU.'llraJ•ın öHlmO bOvUlı: 
üıilntü ynratmı tır. 

---<>-
Türk ormancılığının 100. 

yıldönümü bugün 

kutlanıyor 

Anknra 17 cnuı;·ı il Türk or
maııcıııı:ının 100 üncü tedris ~ ıl· 
dllnOmü yarın D T C FakOltcsının 
lı:onrerans ııalonunda t renle kut
lanncnlı:tır Tören c Tilrlı:lyo or
mancılar cemı et b ltanı CelAl 
Seydır bir konu mn apacıut.ır. 

Nurı Zıya yenl~emedl!er. MUsaba
ktılardan ı;onrn gece. aaat 20 ae 
TOrklye m ili takımı ile Çorum 
temsili takımının ka~ıl&ŞmMI 8" 
r klyorcıu. Fakat b(lyUk b r a'!i
;usız.ıııtın neticesi. o c 'arın elek· 
t. ı..ıcrı b nıcn bire sônü~ erdi ve 
tal"!t!ıışmalar telılr olundu. Gece
leyin diln'ia ıınıp.yonumuzu z ya 
ret ederek, kendlı; ne ııaz tl"m'z n 
bedi es.n ıundum. Yanında ho
cası YIL'}ar noııu da varcıı. "'am
P yonun zlerı :ıaşara.ı «B r ın
ııanın yl ,.e samımı dostları olma
sı ne ırQıcı ıı d a Ve bizi ı;E'l cck 
hafta yapılaca • dOf;ünc çıı •ırdı 
•Gelmezseniz g(leenlrlm• 'Cltye 116 
ve ctt Böylece, Qonım, davul ~ur 
na seslcr1;1e aü !enen mutlu ııon 
yaşadı. 

'ııı: Bu rnuıııı ııilııiln ınf5114tı
nı, llllnıl "nhrııı.·ın rıııo rafln•ı 
\e nrkarı11 .. ııııı: Mr•nl l'ıııtt-mlr'lıı 
ruı>t1rı n.ııarı.t lıı prk '11ı.ıııda ı:ıurtr 
nılzılc bıılnı•nı.•11111_ 

ÖLÜM 
İkinci Abdfilham d'tn Kltnııcıba

~ısı merhum llasbı Efemi nı •"ru 
nu. Ole:nadan Kıııaskcr merhum 
İ&mall Hakkı E!endlnın km oı
d M iha• Müsteı;an Şer1f Eftnlll 
zade Covd Molla Bey merhum\On 
ret kası, Al"adolu A•amı Umum 
l\1ıtıtJrü atiı: da ımız Şeri! An:ı • i
l BC'd a Hlç'ln valdcı;ı aıızctec ar 
kndn5larunızdan Vah ı R H ç ıo 
Nimet Arzık ın lı:ayın valdC'! • oar 
drnızaıtı Kumandanı Zhn Erd&
nız•ın büyük kayın valdc~ . NeelA 
Erdeniz 'e iıı:ttsnt Doktoru l'\l(lkcr 
rem Hiç ile Semra. Fatma ve Ah· 
met Cevdet Art.ılı:'ın b(l~·Uk nnn ~ı. 
Ramiz f:rdcnlz'ln ncncl!I, 11allbau 
nlsvımdan, 

S \l'hl' 'Afl'\A~ ,\11'.llK 

dün nba!ı Cenabı Hakkın rahm 
tine kavuşmuştur. Ccnaz 1, bu 
gUnkü Paııırt ı &Onu T \1lı:lye 

Gaddcslndo Aysal aportmımındo 1 
dairesinden saat 11 30 da lı:aldırıla 
rak Te§vlklyc Camilnd öıtlryl mıı 
tenıtıp namazı eda l'dtldlkt n ıson 
rıı Zlnclrlllı:ul u mm:nrlı(;ındıılı:l o -
Jo mak'l)erc5ıne de.tncdllcc!'kt r. 

Ccnue e ÇEienk göndertlme:nesı 
r ca olunur 

Arkada.5larımıı Şen! Arzık ve 
Vn.111 R lllç'e ve aııeıerıne b~ 
satlıltı dileriz. 

fiAYFA S 

,,. .............. ı=::,..,,,.... ....... , ... n~l .. d..,...,fk.,..h•u••n•u•,•b•a•m~ba .. k•a,..şiir~ 

ölüm sanatçıyı 

Yenemez 

tadını du mak ilk dei:ı bızını ne · 
le kı met oımu,tu. 

Orhan \ ı il (atdas edebıyatamı· 
ın unutulmaz ki ileri ar.ı.s.ında 
rrınl almı ıır tmdlki ı:ençlt.r 

on ı k ndlnt kabul rı tlrnılş, anı.o
loJllrrd .-dehlyııı tıırlhlerınde, 
kııl kltnplannda hrllrll yarcıla 

ra \'llrılnıış bir 6alr, bir t-dthlyaı-
ı olarak blllyorlar. Onlar ıçln 

Orhan \ rll , ü rrlnde tartışılmadan 
k il ıl edılen bir dt-terdlr. <.;enç 

.ı ta d n1amızdan kopuvrrmlş 
a rdlr. BI im ne.U ise onun 
adım b tun sanat utt.r 
hlı olduğu, hatta edeblo 

d h ukıodan llcllllc-r bu 
ruHndl' ona arkada lık 

in Orhan \ l'll'JI kendi 
n k ndl hn)allnrından bir 

ıakıa haklıdırlar. O, kı
a Jtı da bütün bir neslın, 

hail b r iki nr ı n sanat çlle: ini 
va dı d m k de mümkün. lir 
ı~ ı ..ı,~r r bıızlın verdiı;lmlz 
dr rl mi alacak, yoksa 7.aman, 
bu d trr nrı:ılarında bir azalt 
nın •r il ro allnıa nıı yaparak? nı 
ı ııı ru Blidı imiz bir $CY \ar 

, Orlıaıı \ clı nlıı toplumnmuzıın 
mıt • du ı ııce alanında l(ln 

drn ıkarma) ı na ılsa ba ardığı 
yılı oıır il rden, yaratırılardan 

biri oldutudur. 
Orl an \ rll Jl kaybt'drll ıam 1e

dl Hl olmu inanmak mümkbn 
anki aramızd:ı. yasar ctbl. 

\nkaradJ, kuçük bir 
nı \itan dr krııdl M'rtl\rtılnl ya 
ıyor Unl)OfUZ İ tr unatın (ÜCÜ 

burd dır ı;rr ek sanatçılar bir 
rl ilaha dotnısu olr-

oı m, ınsanotıunu yücel 
ten )aşamasını zımglıılf'ltlttn, 

hayatına anlam veren yaratıcıla· 
ra bir e apamaz. ÖHlm sanat
tlJ'• 1 kr eme • 'aşamasını dur 
cluram Francol \ lllon nasıl ,-a 
ı1orsa, ııa im nasıl ,-aşıyorsa, 

Orhnn \ rll d , Salt l'alk de, Ca
hlt ıtkı da oyle Jaşıyor, oyle ya· 

:)acak N 

SAHIB1 KiM? _ Hoyııuııd ınl ı ı•therll ta ıııa ı lrnlıınnıı cıl lttle 
• (011)11 dil ı. •Pi' 1 ı:ör('n\ı•r dı rıı:ıı "ıblblnl mi'· 

raı. eoıll'liledlrlt•r Bu St"ı ınııı liopt'zln \c ..:ouı h ı•:ıl.;larııı .. ahlhl 
ln ıı:lltereıh• ~<'nl parla) an ı. tılll> t llı'rdrn Jıınr. Cannlııhhaınılır. 
<ırnc )Ildır. 3eııl ıı.ınkliııbılorın tr hlr Nlllıtlıl bir •·rı:hf' 1.llprjfüle 

lıerahf'r ı:llml'\I u•ıcnn bıılnm•lnr. ................................................................................................................... 
Şakanın son.u ... Aıı ı·ıı ~da 

ge ıç · • kı~ 
k yboldıı 

la aynı ı:ün evtıı 

an ııı.e beri almak 
daha da evtne dOn-

Kaynanasma 
koca arıyor 

ııu.us1 ıuhablrlnılııtrıı 

KONFERANS' TERKETTILER lnıı:lltl'rl" \!' \mı•rlt.n•ııııı 'I ıı ııu•'ll •il ılı eı l.ı•tnıl' 1 (ılı rl ır 
. .. / - l 'rıın•ı:r. ıll'lrı:ı•lı•rlnln ı• ırl•lr. )a111lnıalila ol:ııı s \'fO ı.onfer ın-

ı-1111 ıı•rk eıtll.lrrlıı l hlllllnıılstllf_ llr•lnırlr C·ı·ıırrııl ı•ırrrl' lllllnı (ıloldo) lir f rnn•ız ılelrı:: •)onu h 
ı.ıırıı ı•iı•rrr "'' hııe~ı.., s \ 'I o ı ;enPI ' rkrf'll'rl ı•ıı ııl llrıırl 't• ı:tk turı.111111 Ut! l;onn~ıırlirn ı:<irtll )orl r 

............. lll-ttttttfllf tltlQflfflfftffflt••••tffttottftl .. fflftlflfflloltllttfıttfttlftttttıftfttttltltlltlffft•f ..... ,,,...,,_, __ ,_, .............. ,,,,,,,, ............ ,,,,,, .. , ,,,, .. ,,,,,,,, ... ,, .................... Hflf11111- 111 1 111 U t ft t ı lttflt fit lf'tt•tfltlHt•ltlttllffll 

HOŞ MEMO - Siz ne insanlarsmız ki ey a~ağılı k Slobovyalılor .. 

lJY/ıfi $111.4/Ji 
/JEN/Z,At.TIYA 

(j'/!JEZ/M!' 

-~~-



e AYFA:t .. 
VA. T ~ :S - ıs KA I~ 

- ---1 

Ctl! UfiJ il l"i'.lfJ •l llI! tııı 
n!tın külç~ı bulunduğunu ya::· 

Nato'nun yeni hava 

üsleri 
P A . Ajaruıı tarafından vcrı

len bir habere ı;:öro Natonun 
yeni hava tısleı·ı tes!sl proırra· 
mının tatbikine bL5lanm~tır. 

Bu cOmlrden olarak Schwe
ıımıı•ae Kusum eıvarında 360 
hektarlık bir bava IW\11 lnşa
ıuna başlanmıştır. Her ne !>ıul&r 
ÜMıln lkmnll için iki sl'ne !A
zım ı::e!eceğı hesap cc1llm ş ise 
de. bunun Ul511 scncsı t.anbaha
rında kullnnılabllece~I blldlrll
mııtır. 

Bundan maacın. geçen dünya 
harbinden kalan Qç hava mey
danı yeniden dOtl'nlcnmekte ve 
tepklll uçaklar lçtn bazırlan

makıadır. 
Bu Uslcrcıen ilki Rcndsbour

ııun bntlflında Holm'da, !kincisi 
Lcck'tc, üçünc!lsü do Slrwlg lle 
Flensbourg arasında Tarı> yakı
nınrta Eı:acbcık'tcdlr. 

Silôh taşıyan futbol 
antrenörü 

«Vaseo de Gama» Brezilya 

G.çcn pn:ııa:- günü b ir b • t· 
bol maçtnı takip etmekte olan 
ıı.ntrcn11rc dayak atılmış ve mü
tccavlzlcnn clleı1nden zor kur
tulmuştur. 

Bu vaziyet üzerine Martin 
Funcısco, ıslltıh taşıma müsaa
desi almı~tır. 

Bu arada, Vaısco de Gama klü· 
bO, antrenörünün vazlfeJılne nı
hayet verılml~ yerine Gradlm a
dında bir antrenör alınmıştır 

Hollanda'da miğfer 

skandalı 
Amhclm şehri mahkemesi. 

Holllnda askerlerine mah:.us 
miğfer suıısıımallnc dair bir 
hıldl&e Ue meşgul olmalia başla
mıştır. 

HollAndadn senııı dedikodula
ra sebep olan h6d!Mı şudur: 

cHollılnda ordusu 1çln slp~ 
edilen 400.000 çelik miğferden 
yOrde 40 ının. yapılan kontrol 
neticesinde çol!: hafit ve kurşun
lara mukavemeu;ız olduiiu anla
,ılmıştır. 

Her biri 1040-1170 gram ara
sı ııclmee;I lkUza eden m l!ltcr
lerın ancak 1000 ııram .sıkletin· 
de oldukları anlaşılmıştır. 

n:.ı,tır. 

Fransa'ya sokulması 

yasak hayvanlar 
Fransız hükumeti, kuduz \'C 

havvan hn.stalıklarınııı meı:ııle
kotte gıttlkçe daha faz la ya· : 
yılmakta olduıtunu nazaı·ı dik• ı 
kate alarak isimleri aşnıl;ıda t8'• 
rıh edllco hayvanlann. ehli ol· 
ııun veya olm115ın, Fruısı:ı: tol" 
rakları:ıa eokulmasını bir ta
ramamc ile menetmiştir. 

2 aralık 1957 gününden tt~· 
barcn tatbik mevkllne glreec:ı 
kararnamede zlkredllen !laf" 
ı;anlar ~unlardır: 

Aslan. kaplan. eırtlan. puı:tl1 
\e et yiyen bütün hayvanlar. 
ltedller ve köpekler de bU 115" 
teye ııırmektedlr. 

Hayvanat bahçelerin in tbtl· 
yaçlarını temin ıçtn hUkuınet
ten müsaade alındıktan ııonrt 
vahşi bayı;nnlar ithal, ecıııeblle
eektır. 

Nefes yollan hastalık· 1 

larana karşı aşı yapıldı \ 
Walter Read askeri h~tanesl ı 

8. 8. iSPANYA'DA _ Genç vr güzel Fransır .,·ıldm Rrigitte Rardot, ko<'nsı rt-Jlsör R. Vadüıı'den ayrıldıktaıı sonra, meslek hayatında yine ba~arıdan 
ba arın kosmaktadır. Son olarak isııanva'da Stepbcn Boyd ile yeni bir filmde oynamakta olan ıuh yıldız, bu filmin bir sah· 

nesinde sevimli bir e,.t-k ve iki köpekle deniz kıyısında fotoğraf (dara ı>oz veriyor. 
111111ililililıll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111il111111111 ili1111111:11111111111111il111111il111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111il11111il1111111111111111 1 

futbol takımının, Rlo de Janci
ro şampiyonası klll.smanında ü
çUncll cıereceye düşmcslnC11;n 
antrenör .'.llartln Prancıııco me
suı tutulmaktadır 

Son zamanlarda Martin Pran
c.ı.co. arka ıırkayn tebdlı mC'k
tuplnl'l almakta ve feci şekilde 
öldnrOJcce&ı kendisine bildiril
mektedir. 

Bu mlltferlerı yapan fabrika 
ile kontrol eden heyet 112.aıan 
Amhelm mahkemetilne Hrllml.ş 
!erdir 

1 O Kiloluk altın 
cSoı;yeı Ru yaa cazetesl bu

gün Kuzey Slblrynda Lcna ma
denlerinde 10 küsur tııoıuıı: bir 

araştırma servisleri şefi pr. 
Maurlco Hlllcman. Adeno • vl· l 
rtıslerdcn ileri ııelen ba:ı:ı ı•· I 
türrıc, grip, şiddetli boıtaz aC· 
rılarına sebep olan netes yol· 1 
lan ba.stalıklanoa ka.'"Şı bir ..,ı 
keşfedlldl!llnl. yapılan teşebb<l,_ 
lerın tam muvarraklyetle neti· 
ceıendlltlnl bUdlrmlştlr. 

'Küçük Avrupa, HADiSELER - HATIRALAR 1 
1 

BİR DA VA NETİCESİNDE BASIN i Lord Kinrossun İngiltere' de yayınladığı 
kitap eksik ve hatôlar1na rağmen mem
leketimizin tanınması için faydalı 

1 KANUNUNUN DEGiŞTİRİLMESİ , l 
de en kOçfik dcjtlşlkıtk bile yapıl- j 

/ 

olmuştur 
B 

ü:l'Ok Türk gazetecisi Hilso
yln Cııhld Yalçın'ın ölümü 
munasebctıyle gazeteler 1z-

madt. HOkOmler 1amanla bir kat , 

E vtlyn Ctlebldtn bo yona 
""> nhotnanıe l aznn prı.; ol 
mamı blzı:te. oloıu :ı ııo. 

f'til'rll'!rl Y"r eımemıc. On;n ki 
ıuıdola J.\11)11 Çelebiden ~ık 

nnte 1terod11to11 ı:,lbl )aman bir 
:roıcu \I' dünyanın ili,; rüportt•rl· 
ııl )l'tl tlrml ıt. llnJtJ;am:ı• lı 
UIOdrumlu> llrrodolos ti\ ~ıı-ır
ıtnn 'unonl•tann \!,;deniz. 1:e\ n·· 
ini etol ıp, her ıtllrdfiı:;ünil in· 

ttlemtl,;, U7.llll uz.ııdı) n nnlntmaı. 
lıı ıartbclllıı:lıı de ırnzetedllı:ln dr 
bnb sı oımu tur. <•l'I zaman ıılı 
:ı.ıınınn '.! ürkl}e denlll'n "ll l,;i!\;111.: 
kılının ıtllrOleceı., ıı:nllecl·li. nıı
lntılncıık )erleri hl1: l'k•llnırıtı, il• 
mı onu tılr kllnlJn konu ••tıııeı. 
11m11C1}lıt ı;l'zrnll'r nzalıtı. 19 111•11 

;>üz) ıldıı bnıı nıl'rlllilı l'r.lıı lllıtr, 
l1111lllzlrr, ,\Jnı nnlıır \nıutulm il 
ı:l'znıe)e ıı:rlml lt'r \ I' ı:örılflJ.h•rl· 
nl lrnlr.ııır. nlınnlilıt lılıı• <il" l.:t•ııtll 
nJPmlcketlnılzl ııuııımııi,; )olumı:ı 
~ır;ır n~·nıı•lıırdır. :-.e \-Ur ki lılı 
lıu )Olflaıı ıı<.•I.. llerl)e ı:ııteJııedll.;. 
IC'nılel<eı rüportnJı hl7.c1.- ;;aı<'lt' 
c\1)f'~lnl •maıtır;ı ııtbl, lıl'nırıı 

ht•p ıt:ır alanlar. hrlll knnııl ııru 
ıııırlı ı..-nııııı tır. ulJon'I ı;tuı ı tn 

nınnl'I > C"' ı ıınJ.;tnıı. nırmı. el· 
nırlilr.11 \ i\7. ı:rçınr) dl'ml~ Y.lıı.,. 
ırııı )Olunu lııılnnıı} nn bl'zı:lıı 
hlr ı:cnrı•. Biz ı;unthııümfı11• hlı' 

nıı){•rıız. hrle kendi f,'f'\ reml1-
ıle 011111 lıllrne 111111,; ıl)le flnr-
ıııı. ı:önnl)r nıısıi,; nldnıııııııtız 

ıı:llul hlr ınblnt nınııznrnsına. 
n~ıllr lılr ~:uınt l'Sl'rlnl' h. :ıınııı 
ı.ıuıırıı• .ıa lıııkmm 17. hllı•. \lı•rnı. 
••ıtlr;lııılı l'Jll'r dahn coı: .rıı
ıı uııı. \mf'rl ı.:aıtnılır. Aınn orııln
rı gl':zcnlr.r ıh! blzr ııeı.: n:ı derlııı· 
ı:ı:lı1cıı hllr.ller "•rlrler. lıtı) 111' e· 
bir hR.•ntıııı. t'&leııı'I' .ıı'rlı'rlı ıl , 
ım~mR dÜll)RSllll, )RhUI ın llr.rl 

U) ıı:ıırııtın ır. ızı. ~·nrıınıı bn1.ı he· 
llrlllrrlnl nıılntmnı.ın )rllnirln 
ı;oklnl<. Ktnıll > ıırrlnnıu7.lı lst' > IJ 

hnncılann ı,;nıenılıııll'll uı;r,,ıılrtL. 
Tllrkl) l'YI ml'ral.: eden ) 8h1J1U'I• 

lnr on > lllnrda Ophe•l7. ı,;ı c;'O:,:ıı
dı ut uroıın '\llnom <• > ncllı ,.,,.. 
rlnl bu yıızt)n ı.onu ..ıılılııı 
J,ord Klnro •"n bııl..ılın;:ı. ""ht'bl 
cumhurl)etln ı..urtnıu~ııııd~ıı 
1930 Hllnnna detin )Ol<'ıtlııı:u ı;ilı· 
it' tlrrn Mr OrU eıu:ellrrlt• 1 ıır· 
li.I) rnln > ııbnn<'llnra k"llı•alı olııı ı· 
,., , e dtmokrul ııııırerıln bu JH'"" 
de' ı ı.:nt11ınıın"ı imi . nu hP\;lrıı
ııı~ıııı. ynrnmlnmıu o :t<'ai,; ol· 
,. ık dn. t urtı.mtn ı:ell nu"I lt'ln 
son yıllnrd:ı ı:O•tl'rıliıı:lnılı. ı:n>
l'l'llerlıı ~onuo; ,erıne•1ne I'\ tn
mrı. ı:rrek. ıınrıı ~ırııınrındn n•· 
ı.r.rt il) ııaıı lılrtok > n.aı.: hlll· 
ı:rln heri,;e•t nçııı111 'e IJlllnı 
l'•kl tn ılhe ıtt>t;Pr 'ı·rmr> ıv 
ı:Pcllıclnılı. ıarth nnıtıarıııı ııır· 
r ıl,; eden )nh:ıneıl rn cıı .. us r;ö· 
:ı.ü llt bn1'ınnı.tan h~le ilktir \DL 
ı:ı>çme} e hı lnmı<iu;dır. 1 te hn· 
) ifil bOnllnı: rllrkf) C) I' her ) il 
r1 ıha ı.:11lahalık ı;rleıı ı orl•llt•r. 
oırnılP\;t.tlnılz ü7.erlne > a) ınln· 
111111 blr1;ok kltntıl,ır 'nllll7. l.orıl 
klnro•• Tlırkht' ıı-tonr 11'1 ı.1-

MODEL ANA KIZ -

tnp yazını ıır: Biri unlthln thr. 
1·nuru n <Toro§lann herr~I) ,._ 
1'1m ıo:Wte 111' defa. ll}nı y1Jın 
arnlıli n) ıııaa ikinci defa ba ıl 
mı~. iiıeı.:ı «Jhlıı l\Jlnorn 1 o:;s•da 
> ıu ınıanmıstır. "n' tnr:lllz ) a-
1.nrı:ınnılon • rf') n 'tar!,; iLi yol· 
cuıuı.; e•erl yıu:nıısıır. 

daha IC1detlendlrlldl. 1 

l· ~td~~~~~ı. __ M ________________ ~~~~----~-----------~I bitinden &0nra. Cahid Beye ' 
mu dlvasınaan kısııca bııh ettiler. 
takat bu dAvanın ne olduıtunu ıın· 
Jatmn:tılar İzmit dAvn.sı Ba.sın ta
rlhlm!Zde oldukça mühim bir mev 
ki l!!gal cdeccıtlnden. Hü!eyln Ca· 
hld Beyle b.rllkte suçlu olarak ka
tlldı!ıımız bu d6vn hakkında kllia
ca malilınat venncıtı faydalı c;ör
cıum. 

Akşam'dn cıkan fıkra hakkın· !\ 
dn sual sorulmıı.sına başlandı. Us-

tad bunlara ııu kat'I cevabı ver- "------~------------------------------------- .ı dl: .. ,.--

Hu on yıllnrrt ıı btllm e erler! 
bir )anıı. )abnııcı )a:ı.ıırııırııı •ror 
LI) P)1 r;ezdll,;trıı oıırn ) ıızdıl<la
rı eo;erlcrl lıtt'rle) t'Cek oıursnli. 
l<'rııuı;l71nrııı dııbıı ı.;oı. \tatflrı. 
ıleHlml)tr 1 Orlil)f'nln ı;0 yal )D· 

ıu ınıln ıııeyııuıııı gt'lt'rı dttl ıı,;. 
ııı.ını ele 11ıt11i,;l:ırıııı (Bak. c;. 
DııhlllllPI, <tLıı 1 ıır11ule ~OU\PI· 
ır. Pul ~ nııce ıt'Ot'l'lılentı>, Part"· 
Marı:ııre ılı. l'rnııec. ııı~o. ,\1-
m aııtıırııı ılnh:ı ~ol> orı.eııloJI lir 
ııc:ıırıııııı.ıtrlııl ı u.ıı. C. \\ . Cn· 
1111111, u •,ııı:I' ı·ııl ıı l·lıl uııtl ~ı·l· 
hnnrr.rr m•rı:. f.ıılılı~rı.unı: dt'ıi 
ıı r l hı ı ,. r - ıtr.lclıes ı• 
( Roıııuı.li> "' ı.nrateııe. lllt lt 
lınpıırnıorııııı:ııuıı kc ııı. llnın
ıııırr:. Hn\\ohlt.. nı:;:;ı lıı~lltlerlıı 
be ıısıl )ukulııl. eserlerlııe öneııı 
\t'rıtlklerlnl ı:ortı)oruı. 

ı .nrtl l\lııro«• un uliııcllk \\ • 
rııı•:ın ~• hu bııkınul ııı llC:l \'erici 
ıllr. \ııta1'} ııılıııı )PIR cıı.ıp, Ali• 
drnl:ı: \C ı:ı:ı• ı.1, ıl.ın bo) ıııır~ı 
ı~ıııııbuln ı.11ıınr nll}or. lsi;en
ıterııııılıııı lııı:lltert>ıılıı l :ıınlr l.o>ıı 
ımlnzuuıııı ,oıurııı binen 1.orıl 
Klııro"~ •ı Orlil)l')I l.;t}I kı~ı do
lıısını • kllnlıınılıı ti lıl'r tılllı:e· 
'" lık\'lll \1111011 11)1:ırıı1:1 ı.ıı· 
ıııaııınıl:ıl.I ııılıııı \ l'rl'rt'k hl r hu· 
lilııı R\ ırıııı ıır: ('llkl ıı. l'lclıll .ı. 
ı•nnıph~lla. ı Hla. <':ırl11. ı.oın .ı. 
l'hr>ı:lıı. l ~ di ıı. 'l'rous; hnıt ı ı ,... 
t nııhulıl:ııı lı lth • r.ttlil hilluıııı• hl 
il· Hl 1.oııtıuııı dl'nıl . l\ltahııııı 
}. uroıı . ı "lnor deııı~sl de bu l fil.· 
ıleıı. \ııuııoıu ı.ı~ ıııırıııı eı;l.t \ ll• 

1111111 tııııın bir ıı ırı·o'ı 'e hıı ha· 
kııııılıııı ,,, rıııııının hlr de\nmı 
•il} ı' or. t > ı:arlıl<tn ,\ıınılolunıııı 
\l'rlı ı \ unnnı .. tıın > nnınıuln•ıııın 
alıl'ı olıluı:unu ı,orcı l\lııro ~ aıı· 
ıanınnıı , lıllmlyor. thı anııı.rı -
·ıı.ııcııı ~etıeııını de tarih \ C ı.;aı. 
tür oln> ı annı rle ıııırı.tn drrlııe 
ı:ıtmenıe lnıle ıırıımalı . J.()rd itin 
ro• hı.ene 'unıııı ynı:nrlıırındaıı 
1.;enı11 :ı:a01:ının11 J;ndnr :rıızılnıış 
tnrlh \e )olcuıuı. e!>Crlrrlnln hep 
sini oıııuı:ıı ;lbl ntmıc, \nndolıı · 
nun a~ıı flz3onoml ini. ı.;nraı.:tf'· 
rlnl ortıı3a çıi,;nrm ıyn ~aıı .. mı ~ 

rn tırll'ı bir kafll) n ımhlı> ul
rnodırı lı:hı de ı.eıullsl bir şey 
ı.ıııanıunıı . 

ı..orıl lilnro"• lıc,hl'lll ı.:ı ı:rı .. 
ıııl~e hlr )olı•u ıuı.; .)111mıaı. nl· 
)etinde. \ııı ıı buııuıır. dt' bnl.lo;ı · 
ııı \l'rlllt'tl' çıılı l)Or. Yııleululi 
hlrnsınıl a lı ışına ı:cleıı ufal.; le· 
reı. nıau tnrııı htJı•lııl not etm1$. 
ıt r i !" ki~•> a lııtllıı:I lılr ) erde t.;nr-
ı•ııııı Jnı:lllzı·c konu nu tılrt 
çıkn nıı. unuıılıı neler \e ıııısıl 
konu tucuııu uzun mı:un nnllltı· 
)ur. :\e > ıızıi,; ki bnıı ) erlerde 

l" \Z Kl\',\t F:ı ı - Herkes klJ için 
odun koıııürunO dllı;llııOrktn moda 
}aratınıları 19S8 )azında ı:lyllt"c~k 
rlbhelt>nıı ınoilellcrlnf \0 lzmt·je baş 
!adılar bllt•. lll'slın. l\lek ika stlll 
apkn ı:lyen ı:enç modrl evlllı')l 

plaj kıyarrtlvle crıstrrlynr. 

İzmit dlvası. Ul36 da Ak§nm en· 
z e t e ı; ı n d o çıknn bir tık· 
ra ) üzündendl •AkşamcıD imzalı 
fıkranın hülllsası şudur: cAtatUrk 
köprüsünün ınşası tçtn Belediye. 
nakil vasıtaları ücretlertne bir kU· 
ruş znm etmişti. Köprü tamamlan 
dt, yorlno tnklldı, nııltll va: ıtal arı 
üzerinden geçnıeRe bn.,ıaııı. Fakat 
bir kuruşun aıınmnsınıı devam & 
diliyor. Bir kuruo az bir para
dır, lınlk bunu vcrmeıte ıı114mıır 
tır. Bir kı.ınışun alınmasına devam 
cdllmell, fakat aıınıı.cak parn Do
lt!dlye ııellrlerlne kan~mndıın 10· 
zumlu bir ~ talısıs olwımalıdır ı 

Dcledlye acısı Muhlde1ln Ustün· 
cıağ, fıkranın Belcdlycnın mAncvl 
ıatısıyetlnl ve kencıııı•nın 'nbsını ---------------1 tahlı:ir etti~ ncıen bahl.sle Hüseyin 
caıııcı 'yaıçın ve ııaz ıenın Yazı ı,. 

;: KOÇ m l\Jarc - zo :.-ı nJ ı:Z: * B r kııııınllgın ıyı bir tekll·.lf. * de hııllolunmn.sı menfaatiniz ::! iç nd r Alacağınız mektupta• * et lnçll bir haber var. + * oo(; \ <21 t1ıls:ı.n - ı:u Ma:usJ :~ 
; ftlcrınızın iyi cııtmınne.sı yü-• * zCln<lrn b(lyük bir tcCf!Sür için·• * C1e!tnız ,biraz sabrccıın. ncr şey:=: 
: ~ü~ellr Jf. 
••KI:ll.Im 121 ıarıs - 20 Raz.J : • 
* sızı çekemlycnlcr var. Her: 
!: fıl'lia•ta aleyhlnlZde çalışıyor-.-. * ıar Fakat hiç t lrlerl olmıya·• 
• cak. • 
*n:.'\GEÇ (2ı Hu. - ZD 'lem.) ı! 
: Acı bir hııber aıncnıcsınız. fa-• * k t ltldalln!Zi mubatnza edin.:_ 
* Her vey düzelir Jf. 
:ARSLAN (21 Tem. - 21 Aful.) ı• * ı,ıerınız daha da trı gidecek.: ! Fakat ufak tc!ok meselelere• 
*canınız aık:ılıyor Bunlar da ı;&-• 
• çebtllr. + 
*BA<;\ft (22 Attıs. - Z2 C,llU>ı::: 
: 1şıtecetınız bir !Af& canınız• 
*sıkılacak Dahn tlttz davranın Z: 
*n:ıu:lJ '23 eyUll - Z2 EktmJ ' • ! 13 rakamının utunuzıuııuna• 
* ınanıyoh.unm:. Fakııt ııelecek• 
: ayın 13 ünde çok 11C\1neceııı-:. 
*nlı. bir haber nlncakliınız. • 
*AKREP (23 e!dm - U ıtısım) ı Jf. 
* Yakın bir zamanda aıacaıtı-: ! nız haber ıstıkballnlz tızerln·Jf. 
* de mOhlm bir teaır ıcra edecek • 

!eri moııoru sıfatı)le benım. hnk· 
tcımızda bir düvn açtı. İdare l'wılI' 
!erinin dlvalannın. mahk<':nO QZ&
rlnde tl'lll r \·opmamıılan ıçın, en ya 
kın vllöyct mcr!tczıne nnkledllmc
BI hakkındaki kayda du anarak bu 
dll.vu 1zmıı•c naklee1lldl. 

M 
etslm ba?ıardı tık ııun 1z. 
mlt'C' eıdcrkcn Calıld Bey 
Yarımca mıntaknsının çiçek 

açmll,j klra:ı: aıtaçlarına bakarnlt: 
- Ya:ı:ık, bu ataçlıırı kırmızı 

meyveleri ile ı;öremıyeceğlz. Kim 
bilir ne kadar s;üzol olacak ... 

Dedi. Hayretle 5oroum: 
- Neden ııöremıyeccğlz? 
- Mahkeme bugün bizi dinle-

dikten sonra ortada bir suç bu
l unmattııtını ııörccek \'e bernotlmı
zıı karar verecektir. Kararı bugün 
olmazsa lktnci celsede her halde 
bU<llrecektlr. 

- Çok ıytmsenıınız Cahid Beye
fendi .. Biz aıtaçla:-ı kırmızı kiraz. 
larla donanmll,j, ııörmekle lı:nlmıya 
cııl!ız. bunlann toplandııtını da gö 
receğiz. Matbuat dAvalannın bir 
1k1 celsede neticelendiğl hemen. 
htç \"Ük1 degUdlr 

Cahlt Beyin cıını ıululdı. Fa.kat 
izınlt'e on bir defa ~!dip ~lince: 
bu aeyııhııtlerc alıştı: 

- Sen haklı ımL§aln ... Dedi. Son 
rıı. cebinden bir cezıı kanunu çı
kararak. ı;(izlerlno ounları llCivo eı
tl: 

- Bahsl geçen yazıda tın.zam 
yoktur. binaenaleyh bana aual so
rulamaz. 

Bu cevap dll.vacııan ııtıç vaziye
te dü~UrdO. Matbuat kanununa 
ıtörc mO.'ltear adlıı, yabuı rümuzıu 
lmzn ile çıkan yazllar, memleketin 
cmnl;-etlnl tehdit ediyorsa ancnıı: 
o zaman. bunlnnn kimler tarafın
dan yaıııldıl!ı ı;orulabllln11. Ortar:la 
böyle bir vaziyet yoktu. Gazetenin 
sahibi Necmeddln Bey de, ben de 
fıkranın kimin tarafından yazıldı
Rınn dalr bir şey söylcmedlle. 

Dfivacııar buna çok kızdılar. Nec 
meddln Sadak'ın partiden çıkarıl
ması için A tatUrk nezdlncıe teşeb
büste bulundular. Fakat Atatürk 
müracaatı kabul etmedi. 

Dunun Clzertne kanıt tararın beıı 
avukatı. Cahid Beyi. yazıyı kendi· 
aıntn yazdııtını. kabule ı;evıı:otnıc.ı. 
için uıtra•maıın başladılar Sık 51.,; 

- Neden ııtlylcmlyoı'lar, nccıen 

ı-anunun h imayesine .ı;ı~ın1yor-
lar? 
Dlyorı r<tı HClscırln Cabl<t Yalçın 

bunlara şu cevabı veriyordu· 
- Tabii kanunun himayesine 

ııığınncnıtım Bunu yapma:;ıp da 
stl6hlanornk dağa mı çıkııvım?I .. 

I• Y.mlt ddvası f:ı:mıtıı:cr için 
h~çn vakit K'CÇlrecek bir mev
zu olmuştu. Mahkeme salonu 

hor cclaedc a~ına kadar doluyor, 
aırakta kalanlar dışarılara t&.Şl}'Or
lardı. Cahid Beyin cevaplan r.ık 
sık umumi tebetısüme tıcbep oluyor 
du. l\Jubakemoyl daha fazla uza~ 
mak lmk6nı kalmayınca hAklm be 
rnet kar n verdi. 

İşin llK"I uyandıracak t araft, di
vanın bu suretle neticelenmesi ü
zerine, DL'ltn Kanununun tadil e
dilmesidir. Tadil ı;onunda. yalnız 
Müddeiumumi dcl!ll. en büyük 
mülkiye Amlrl do ber yazının ki· 
mln tarafından yazıldııtını l!orabl· 
lecektll ... 

1zmwe ıııııtp K'Cllrken ilk s;ün
ler trende Muhiddin Be)1n avukat 
lanodnn ayn bir kompartımanda 
oturuyorduk. Avukatlardan Hlmld 
Nlıım Bey bir eün yanımıza K"CI· 
dl : 

- Neden böyle n:vrı oturuyoruz? 
Bir ko:npartınıanda birleşsek fena 
mı olur? Dectl ve bizi ltl.'ndller1nln 
bulunctukları kompartımana davet 
etti. Daveti kabul ettik. Avukatla
rın kompartımanında bir parça ı;ıkı 
ıarnk oturduk. 

Ç 
o:: geçmeden ııörOşmeıer 

başladı. Davadan başka ber 
ı,eyden bahsedlll;-orcıu. Bir 

hu ı:lbl öneın iz boln,;mulnrlo 
)etlııl}or. tıod ruoıa her neden•e 
>aımurııı bir ı:Unde \ annış. Ulr 

! l".\\' <23 Kasım - 20 Arabk> :: * Uzun zıımandır dü~OndüRü·"" 
* büz bir mesele bıllolncak. Et-: ! rııfınızla blra:ı: a'fikadar olm · • * nız mentatlnlz icabı • 
*OÔl.AK l2l Arallk - ZO Ocak):: 
~ Son ııonlerdekl tavrınız sızı ., ! &evenlerı çok UzOyor: ha:;· atı-• 
* nııı biraz düzene koyun. Z: 
*KOVA <2.1 Ocak - ıs abat) 1 ... '! Buııonıerde O&n5tntz çok a-• 

- Bon e.;.mdlyo kndnr ııazetele
rln yalnız matbuat kanununa tfibl 
olduklarını zannediyordum. l\leıter 
ası! ~lddetll hükümler ceza kanu· 
nunda ımış. Bunları dikkatle oku
duktan rıonra aaıeteclllğln Adeta 
ltabramnnlık olduğUna kanaat ııo 
tirdim; &erbe:sıçe çalışabilmemiz 
için bunların deiil~tırtlmesı 14Zlm· 
dır. 

Cahid Bey, o kadar cncıışe etmlO 
U ki aradan epeyce zamıın ~tik 
ten &onra. Halk Partlfll Mccllıl Gru 
pu ikinci rc:sı olunca ilk !fi ıııızo
tecller cemıyotıncıe bir toplantı 

tertip ederek meslekda,ıanndnn 

dol!l~t!rllmcsı Uizım ııelcn hüküm· 
!er hakkında rapor ıstemck oldu. 
Kurulan komisyon hemen çalışma 
ğa başlııdı ve raporu hazırlayarak 
Hüseyin Cahid Yalçın•a verdi. Fa 
kat ma.attCCSliUf şiddetli hOl!:amıer 

nrnltk KUr"nn'ın tl'reüme ve tef.ıılrl 
;örüşüJOyordu. İkisi bir zamanlar 
&arıklı olan avukatlar Kur•nndnkl 
(battlt> lara takıldılar. Nerelerde 
ne kadar hatt:. vardı? Bunu bir 
tfir!O bulamıyorlardı. Cahıcı Bey 
meseleyi halletti, hepimizi hayret 
içinde bıraktı. * çık. her ıse te~obb& edebilir-:: 

*s nlı. Beldedlltlnlz bir mektu-., t bu alacakllınız. lf. * Bı\l;JK (19 ubat - ro Mart> :: 
! Son cıcrcce kıskanç bir hU·.lf. 
* yun uz \•ar: aşırı barekeUer a-• 
* leyhlnlzdo olabilir. dikkat &- Z. 
* d~ ... 
.~ ........................................ . 

- Bunu nasıı biliyorsunuz? 
sualine şu ceva:':ıı verııı • 
- Maarlr Vekllctının isteği üze

rine Kur•an•ın tefslrlnl bir yaban 
cı dlle1en tercüme etml.Qtım. O mü 
nascbetle bunları öRrendlm.-

ı-. ıı ı~ 'l'ah •ln 'l'İL 
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CEF CQB <\7,ET - Tlvllıı \·eyıı ınıı:ınca ile vurulur. su1:u otmı7n0 örvını Gıtl1 

liaalll r.anııı ile ıııtıılıır •• 

l'J ı:ilrmeıll&I Clbl, lince bir ün 
ı:er il\ eı•ının hıırııtıı batmış bir 
l nılll:ı: u1:ıııını \e 11,'lnde huluuıın 
O~· lııı:lll :ı:ln t"C?,.edlerlnt denl:ıdl'D 
\'ıt.;ıırınıık l~·lo ı.ırnıtl,lne )apııı:ı 
tp\;llrl ıınlntı}or, .. onru d lı Hod
rıınıd ı rw-lnıııı:ı :ı:iıppe bir ıtell· 
kıııılı ile \;onıı•maları Ozrrlnıle 

ıı ı.un u:ı:nıtı)ıı .ıuru,or. \l tııııla 

lıuıı ı.oıı!urlıı bir )ut \urı.en, 
ıııııcJ ıleıı ı:rllıı 'I t'klrbıırııuııdıı 
l'Sl.I ı.ıılıltı. ııııralıtll'rlııı• ıı&ro· 
mı lit'ıı, l.orıl klnro•>ıın Gııkıı\ll 
ı.örfulnr. c:ı rnırııır•I, bıı > ıır.1111-
lış t'l'llUetlıılıı )lllllll ıl tııı ı:rı.:•ı• de 
orıılanlıııı bııhs ederken, t'Utlırnf· 
ıı•n olll)ları ırolnııılbı ııf edilir 
ıı:lbl der; il. uııı.o\11) il ı:ır.e) rlt. 
eminim lil Lltııbıııııı h:n rı•• de
ı:Mrdl. ı;onı.ü bu ıu;;lllı. > nı ırı 
kemli mlllrll il•· lll•lıı:I ol;ın fıl.:· 
r.ım•ı nln> lnrıı lıt'ı ne kadar düı 
liun ise dl'. olnı:ııııO•I il lılr > ıırıı
ılıhş ı;ü.ı:clllr;lnc de ı.:ur ı.aıaııııız 
dı ) .ı. nııı ıııınuıı 1'ııbabutı ı:c

ıır. tıızııe. rıer r> l ı •mı!~" cıııı 
nl ıı bir )nlıanrı )olt•u\U Bod· 
romdu ı.111: ~ınema olduı;uııu 
liU)h.,rlı. de. t.ıulo;o\a ı.urfrzlııde 
dilli) nnıu e~•lz tılr ınıııızıırn•ıııl 
;ureblleı•eıını tıllıllrıııeylı.. :\ıı;ııl 

hllıllrellm ı,;ı çosuıııu ı. hunu bll
m 1) o ruz. \ ııbnncı) a nıemıeı.et1-
nı l11I~ ı.ılıl\u:ı:ıuı.; t•tınl'k $Ö) le 
ııu r•ıııı. kıl.l\tll:lııtıı hl:ı: )alııtıı · 
cıd ıııı tıcı.ıcri.r. 

TAKSbı (Tel: Hll 9l)ı B u G u-- N 13.41> Saz eserleri 12.30 solo oarkı!ar 
CvlAt • Hlnı ııımı . TüU 14.00 Me~hur Uvertürler 12.65 Serbest uat 
çe • Hlntço rkllı <2 ne! 14 30 Beraber oarkılar 13.00 M. s Ayarı 

8 g Y O G L U bıfta). 15 00 Kapanış. 13.15 Salon müzikleri BUGECE 

C.eııc ılı• ı .ıır< I Klııro~~·ıııı ı.ıt:ı 
tıı Jı ~r tıolı;tıılıı helll lıll!lll t.ıırlh 
~.,.ini 'ıı ııuıuııı.iı lıııll>le lıu\I• 
rlııl H~rnıd•lc •e> ııhtıtıınnıe clıı
~ıııın t•ıı tırnıı llrııeklerlıı•ltnıllr. 
liltııtııııın lnı:lll ı lıa•ın111<111 raı:• 
bet ıı:lirnıe~ı ıhı ııuııdıııı. nu ı.1t:ıp 

AKl'I/ <Tel: 48~021: TAN (Tel: Utl CO)l lG.67 Açllı~ \'e provam 13.40 Fllm melodıleri 

1 

1 • Papatya • öıcan Tek· Zorlu Otlln • ROberı TllY· Kam Atın inUıtamL T 1 y AT R o LA R m,a. Pe?fembo. cuma, fren var>ur ucak 17.00 Akşam mtızııtı 14 00 f;larkllar rl 
g!ll. 2 • Bir Fırtına Occc- ıor • &. Parker • Renkli • \ "E.'\t c:Şelludcbaşı: 'f el: ~u~~~u!::::aı ~:; • • • 17.lf> Şarkılar 14.30 Operet meıoııtlC 
aı • Vcclııı Örfi Benııü • ÜNılL t&amnpaµ Td: 222515Jı 1 • Dev Adam • .__._ --.e.-o• ••• 17.46 Kentet 15.00 Şarkılar ycı n .. _.. ıus ..... ...-- Matine uat 17 de, cuma <O. Demtrrollan Baydar. 1800 p ıh ı ıt~ 
Berrin A an 54 93 06): ı · Datlan bet• Clark Oabl• • .ıane ll> O&&M ~1111 rre.ı cczısn ıalebeJ• 17 de &ara pııa: 3ı50475 _ Sirkeci: · 881 cyct 15.30 Manhattan mü • .,.1• 
\l.K ~7.\R 11 el: 41251ı~• ıeycn tız • Sezer seıın . ael • TQrl:çe. 2. Sirkte bl.r cıtAHVEHA1'"E> Yazanı - 18 30 Omıancıııııımız l6.00 Proı:ra."fl ve k~ 

Altoponun oClu • Damrl: Kenan Artun. 2 • Gellnln Ctnayeı • C Ultclıell • ~ttm Sunpr 6ab11e1e Pa~: ~c:da~ıın~ :as:> ~t~nr:~~~a~ 18 40 Dans müzlll 16.57 Açı!UJ ve prı># 
Roy . nobut ncrrt • Fran muradı • Plkl'et Hatan . Anne Bnneroft. ..0 ,,.n •e de"••.· ••ıı: 18li5 Snıtlık öiütlerl 17•00 D•"• pro-an:ıı 

• .. J~ .. ~ - de. Sah '!1&t1ne -.11 cıe. tlbbarat• 440201) - ISehlr 1900 herı Türk 1kl.sl ~ ... 
' aızea. d3!i) Penin Pnr. YENi (8. 1[67 reıı Melnecke • Komedi 3 oer Qareamtıa w.lebeJe 17 a• Hıtlan: '4(233) - ıHı.. 30 mus 17.30 ince uz 
$ All..A r•rel:ff : \'Ullı1 AR <Teı: UZSSl)ı 68!6): ı ·nacı Babanın de. suare: aı.oo de iSTANBULOPERETİ (Tel: Tollan: 4+.700 •• '738:!4-0I 10 Haberler 18.00 Dans orkcstral!1 

$ Kanlı A• • Rabcrı TllJ' Herşey Senin lç1n . .ıane Uneeraları J Oerect. 2 • vm rtT.t.no o'feJ 1 '" 31 3') Panl.alonsuz Atık D o, ,. s - 1 m da t 19
·
45 

Pll'tk dolabından 18.30 Köy Postası 
lor sı.ewart Gra~cr • Wyman · Renkli • im: Mııaltel! suvar! - R. woro 44"'9a: (Jıblıaia Ttıatnn) 1 

20·15 Radyo gaıetcsı 18.40 TClrk111er 
oebra Paa:eı. YEN f MELEK <Trlı 1\ A o ' il ö \' •DEU• . s:omedl 3 per- tşBtRLiöi: Operet 3 pent• 20·30 Şnrkılnr 111.65 serbest saat 

&LRAllfllA <Trı: 04l!Ml 4U28'J: Yarın Ağlnyaea- nı\u: ('Hl: sttı ıt>ı ııe . Yazan: Rettk Erdu- oar.amııa, ~ 21.00 Spor hasbıhaller! ·9.00 M. 8 AJarı 
Manuele . ı::sa Martlnel· etm • Stwln Haywarct. 1 • Ömrümce Seninim • rau • Suareler: 21.00 de. Paaar •a• ıı da aıat.ı Cİ&tanbul: 274500), IB• 21.15 Şarkılar aı: 
ıı . Pedro Armcndartz. <!:!lFT.R: IKasımpa•• . Oaby Andrr • Ttırllçe. 2 • gorv. ••.• op--" voı:ıu: 2745011, ıAnadolu 21 411 Şiir ve melodi 19.15 Tarlhtcn yapr 

1 1 
..... ..,..., •. ., ~· 11e. Pe!'lembe. OUılUU'ı. 1920 "' k ı :-;c ı'fel: 4St:ı9~11 1·c1: 09306) . ı . A~ll Altın oaıtın Elrarı • Lrıı P'ESTİVAL: Mü!'Jltal oıı• • ııaııı.a ıeusu&tl> W!1. vakısı: 274502). 2:ı.oo Senfoni orkestrası · ._,ar ı ar 

AJk n ıcuınar • Orhnn A• Kın . corncı Wlldo 2 - earker • Mala Powrra - ret • 3 perde, 12 tal> te 86&\ 21 cı.e R A D y O l A R :.12 45 0Pce melodllcrl 1
9 2

5 Konu~ma 
rıburnu Sev1>t Öıpolıt. Cinayet Muaaı . J. Webb. Renkli • inı,ı. ıo . MOzllt: ıtarlo ltı> ı J f A 1. y E :.!3.Jli Haberler 19.35 Yurttan &esler 

L\u: (Tel: 44 35 95) ı 1 s T A N B o ı. ı>ORE\'Y,\ ı nı: 310Q~J poçe:u cırsambı s&&• 23.80 Proıırnm 19.60 Kon utma 
Kartaca Muharebrucrı · AIL\1DAR ('lt'I: 22 36113> 1 · Liıteıı Aaım • Henry 15 te tenzllltlı matine IST.\NBUL 23.33 Daııs müzııtı :ıo.oo Şarkılar 
Olanıııı. l\tarlıı Canale • 1 •Kader DeCl.şme:ı; · Jl'r&n Fonda. 2 • Çili Şeyt.nnı • Cumartesi 15 te ıalebe BıtırtOJ '716444, Be10Clu JSllJ / 11157 Pnz:ırtt•I 2f.OO Kapanllj. 20.15 Radyo auetesi 
Jorge Mı&tral. aııı:ca. 2 • Karı Atın intl· OPERA (Tel: n Ol 21): mattnesı suare: 21.00 d• 444M4, Burııancıa 518603. 7.57 Açll~ \ 'O proııram AS KARA 20 30 Serbest uat 

l,llK fTelı 441ll0Jı tamı • Türkçe, Piknik• Kim Nlvak • Wlt U&&C.l nT.lftOStı BQyültadı 516081. OUbu.itlU 800 Sabah müzlil 7.27 Açıl14 Ve Proı:ran1 JC 
Kartaea Muharcbelen • RUl,V \R (Tel: zı 35 711: ilam Hold~n • Renkli · •Tel: ....._ 680001 . 60, Erent6J '5?045 8 30 Haberler 7 30 Turküler 20.35 Senfonik mtıı:I 
aınnna Marta Canal • 1 • ~k Cengher • ıtl:t in;; CİDALİ ItARAKOLU lto PlorJı moo:ı. saııo . oe. 8 .45 Su eserleri 7 .45 l\l. S Ayan 21 25 Serbest saat 
Jlrge Mı.atral. Douglas • ElA Martınelll • \"UR l (Tel: 36 97'3): aedJ 1 oer<ıe. Ç!IU1laa iliz 229939, Balıcıofhi 9.00 Orkestra 8 00 Çe~ltll pro~am 21 30 Çeşitli müz:lk ae 

ı rkl'lo; ~o('ulilıır n ,,,, hııhnlarınm 
mr .. ırtlııe ıı:lrnıl'&I' ounl)(ırl.ır.n, 
1.;11lar ıın ııııuelı•r111ln 1 ine merak 
,. ıını ıı.t ıuıırlnr. ltl'•lmih• moilt'Pl'lllı. 
' pıın '0 \lt~liırıııdıı 1 rı•nr lir 1 'n 
•ıııtl ıl.I kızı .ı ııı.ı't' l.orıılrtll ıl.I bir 

hiç flpbesl:ı ht•nı ·rıırldHY1 tn· 
ıııım k, hem ·ı orı.ı.re>e ıurl•t 
\'t'lm ıek bnl.;ınııııılaıı bl:ı:lııı kin 
önemi! ,,. lo)dıılı 

ı • Ll'rd I{ ıım.<ı Europa Ml
nor Jf'Urn f ıı C asta Tur;ce 
t.oncıon Johr ll.1ur ra 111.>ö 

s \S: tçıı Kacıın · Je> Rentll • inı ı · Kara Bahtım • Aut be CUa.antılt ıeasu&~ 552948. seyb~lada 518402. D.16 Şarkılar 8 30 Hafif müzik 22.00 Mlllet :.ıec!lsln $ nanna ?.Iıtl Erik Scbu· Ç&.~ERUTAŞ <T e ı ı Kaptan • Nnln Arııar. 2 • b llaa maun-. Ola. latan bul 214222. latluye 9.30 Kapanı&. 845 Su aıerlcrl 22.16 Şarkılar 
., ınan. zz sı il?): 1 • on adam. E:bldlyete kııdır • Oüllatan aıa talebefl t.eıısı.a\ P9 Oenla 368020, ıtacıaa1 12.27 Açılı~ ve proerıı."tl 9.00 Hafif melodiler 22.45 l\I, s. Ayarı 
$ s u:A \ <Td· C4 ıs S6>: 2 . Sirkte Bir c.naret. Gil"~Y · P.e it ~Urup •1 aııtUıe tııaıtııeıe 36067a. ıtınıııao.a 51"2.) 12.30 Dana ınüz:ıt 10.00 Proııram ,.e lı:apanıe 23.00 Gece konseri 
# ::ıu.ııız otınra ooıı:omıu 3!\R'\l\R\ rpı·•z:ııısoı Kt:c;ı 11 :l \lll'iP. Hlll 1130 Ramı 242711. Oü:üdaı 13.00 Şarkllar ıı.57 Açılı~ vo proı:ra:n 2430 Daruı müzıııı ıf 
# ,,., r m RPn~ • T •r• , ı Kacıer o ;!I ını,z 2 • Ol " nnı 'llt" •TPI nı:vZ!:!'lt · Komeoı Çar 1611945 13 30 Haberler 12 00 Öğle koıucrı 24.oo Proıı k&P•!\"J 

t.''''''''''''''''"'"'"''"''''''''''~''''''''''''"'~'"'"'''''''''''~"'"'"'''''''''''''''''"''''''''4'''''''''''~""''''''''''"''''''''~'''''''''''''''''''''''''':~:~~ .. ..,~ ılrhll'l'I• •· ••ı'I ı t:• nı O•orl ır 1 
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BULMACA 
.. • 1 • 
.. 
.. 
• 

SOıcıan~---
'ı~·trak ııaııa · ı - Dış 13ıer1. 2 -
'Ultetı iti. 3 - Konuk. 4 - D,r 
• .... IS llllz: Bir 1ıotL 5 - Duhran 
tı l. 8 'Y•Rı 7 - Bir cetvel, Fa-
\'~ - Donuk: Akcıııer. 

ll < ~Clan Aşajtıya: ı - Bucıa
llro.nr - Bayram, Zaman. 3 -
l t 5 • 4 - Umuma bllcıırme, Lez 
~Çc ""S F.zaya katlanan. 6 - BU· 
OrıllQ • anat. 7 - Bir aayı, a -

il()~ kaldırma. l!o,a k(} BUi~~ \C.\NJN ff.U.LJ 
}'"' 1ı.'n sah: ı - Umurbe3• :ı -
~ • ..:. ~ 3 - ls. 4 - KaramelA 
~ıı it ancı. 6 - is: Ani. 7 -

Bir yoruma göre kabine kurulmuş 
ı&qı ı ıocld•• 

metin takip edeceıı yatınm pollU· 
kail olarak• arnen yer alacaıı ke 
ıln olarak ltade edilmektedir . 
\' ORU~U.AR 

Bu Rbeple, Kabineyi kurmakla 
r,devlendlrllml.ş butunan .Mende· 
rra·ın, cKabtneyl kurmaktan çok> 
HükOmet programı hazırlıkları ile 
uıtraşmaaı dikkati çekmekte ve bu 
husua, Adnan Mtnderes'tn •Kabl· 
neyi lturmuf bulundulu» şeklinde 

de yorumlanmaktadır. Slyaat çene 
ıerde hAltlm otan kanaat odur ki, 
Menderes, esasen öteki Kabineler
den ıarklı olmıyan b~lncl Kabine· 
.ını belki kurmuş; fakat bazı mQ. 
lAhazalarta ve cflmelllllt• ltardırla 
açı.Jtlamalttan lmUna etmiştir. Ba•· 
bakan'ln Kabineyi, Çarşamba 111\nQ 
açıktamaaı muhtemeldir. 
:n:slih.AT Mt:.,.n.F.sıt 

Öte yancıan. Başbakanın cınn. 
Uzeyır Avuncıuk ile cıe görüşmesi 
lstan')ul o P . tcşkllltı 11e Ug,:ı 
g!5rülmektecıır. Blllncıııu aıbt, D P. 
il ıcıare kurulu üyekrıncıen Oçü 
mllletvekllt aeçllmlş, biri ll!Ufa et 
mış ve biri cıe cıaha önce. Jl ıcıare 
kuruluncıan ayrılmı~ bulunuyor
cıu. Dün, birçok cmanhaller» bu
lunan D P . il ıcıare kurulunun ye-

nıcıen te~klll meselesi üzerıncıe du 
rutduıtu. ve yeni idare kurutuncıa 
kimlerin bulunması ;:erı-ktl!U ko
nusunda bizzat Mencıeresın, • D!P. 
ııcneı başkanı oluak -. fikrini liöy 
!ediği tahmin ecıllmektl•d lr 
\ \ l :\Dl t.:. Jı, H.\ı,K \:-0.I \Jl 
01.t \Oll~'! 

D P çenelerlncte, yeni il başka· 
nının kim olacaıtı hususu ttzerln· 
cıcı durulmakta ve başkanlık için, 
pazı isimler ileri ııürülmektecıır. 
Bcllrtlldlltlne göre. ııenel başkan, 

İstanbul o P1 teşkll4tının başın
da, lııtanbul seçimlerini cmuvaf
!akl~ctle tecıvır eden» Uzeylr A
vundujiu görmek ıstemektedlr. Bu 
yOzcten, D P. çevreleri ctünltü ııG

raşmecten sonra. Üzeyir Avuncıu-
tun il başkantı(ıınn muhakkak 1 
naznylaıı bnkmaktacıırlar. 

ı. \ •·' t nlıt \ •:oıE : .. n 
Yenı teşkil ecııtecek !:iare he

yetıncıo ıse, Ferııa zArM hariç, dl· ı 
iter bUtOn üyeler, yeni ısımtercıcn 
teşekkül edecektir. Bu cycnı ısım 
len in kimler oldullu hususuncıa 
hcrhanııı bir açıklam•da bulun
maktan kaçınan D P. c;cvrelerl, 
yeni idam Jrnrulunwı DP. ıt1Şkl· 

IAtına cyeııl bir veçhe verecelllnıı 
bcllrtmt•kle iktifa etmelttectlrler. 

CEVHER DEGERINE Hır ııılidtleııeıılıtrl orı111ıı.ın ııüzül.111l''l'll ı·ll.ııllltıı şeı..errl ııuı.ı.An· 
ı.ırıııııı ıllrlrılf'rlılflf', Jtrılılf'ıı ıını Pıııınnı l'tınl•llr. t'nl>nl ('11.nldtu. 

•AY FA 1 

IA5Y A%1NIN DEVAMI 

HANGİ NEVİ 
MÜSAVİR? 

- J 

<Baıı ı tncldel 

olınndnn, tı·f't t'Cf'nıllındlrrl ttrafınR topladı, fll.lr '" lhtı~as 5!1· 
hlıılrrlııl J adır~aılı. lılı} ı .. ee ıle \m!'rlkanııı tf'knlı. 3 an$1D it• rl 1.:nl· 
nın ıııa. ı..rndl mr111!el.;ı'llnlıı "' lıOtlln lıOr dtııunnın dddl te.hll· 
lirlrre maruı; kalnrn•lllR )Ol ft\"ll. 

azlk bir ol.uyucu hnııa '.\eur ZOl'<'lıtr Zrıtıını•un !\ml'ı1kRıl:ı· N ı.;ı rıııııl)t'I t,ıuhrıır.ınn Rll nıali:ılrslnl )ollnııı ,,. \mtrll>nı'lnı.ı 
eu•t ,.r .. ııı\lnıcıııı.; , .. hul h•Uırtık htL•lnlıtı ile bunun lılzdl'lil 

,,.ı..ıı aruındalit lıt'ııı:erllı;e cllkl.ntlml ceUl. \mrrlt.:nıını.;ı durum 
insan df'ıılleıı za) ır '" ıi<'IZ mnhlfll.;uıı rıı ileri bir t'lı•nıokrnt nıl'nı
lrliette bllf' rn,., kllıı , I' kudrl'lln ynrıı tıtı ı:urıırn nıııkaHmet im· 
l;.!uııııı t'lılr f'ılt'Dlrdli:lnl, ıll'nıokrııst frı•ıılrrlnlıı ll'•lrll bir 1>Urı•1tr 
l$1cmr•lnı. lhll>ac: cıu•ulıtuaıııııı brlll rıll)tır. Hlıdrkl lktldnr itile· 
rl \d11aıı L\IP.ııdPrt~. hu hail krtıdl lır•nhııııı bir nıor, lılr hntllle
tkl ~hl'P ili) f' lll'rl llrelılllr. 'ııllıız nrnılıı ıı fark 'ar: • l•rn
bO\\l'r, ilk ı :ırrlll' lnlllıahıı ır;rluıl , )nluou ılllztlııııl • umumi ef· 
!.;Arın ltııtrt lııi'! U) uıu,ı br. \ı•ııhn 'lrndf'tl'~ tı~ r l•llr.ıM' 

l"uit ar, a - ~" .. 
~ ...... ıtllıctan a.,ajtıyn : ı - UCakllk 
~ 5a: Sap. 3 - Usare 4 - A-
7 .... lı - Batman. 6 - En. Enik. 
~v. 8 - &atır. 

Dilsizler kongresinde «mu halef et» övüldü h u ı.;ı,a :ı~ rılııı:ı rırs:tl hllerf'I.. 'ı•ııldf'n ortaJ a (•1kışınıl11 hl r <'l'ı ıın •ll'tl'flııt' hllrUıımu, ıllrUııU>or. 

D.r. lkthllltl, 19;).I ~c~ltııll'rlllill'ıı ~nnrn tllkl'lllllU \C' ffillll7.llltıı 
ı.unt't '" lılhar lıutlııeıuııır ~:ıtıııı lkr.ıı, h!illlıı llıııııar. Mkı·ı.ı.. 
ııır lfrl'I @be rll Jllt.llııdtıı 111llıı11•ın•ıı lıl'•ntuıu•ı, nl\·U tl1cc ~ıı~ 
f'•lllıııı,ıır. nı:ırııı ı.;aUlıtı hlll lın h ıı•lıl "' tnıırllrrl' raiıııı·n Tllrk 
milleti, J{I:;; l'\'lnılrtlıııır: tı\ nııl ı ş )Old:ı•ıııır. ııı..ııııııı bıı•ıııır:I\ alı· 
ııız:n ııı,,. hnykımıanııı lınt.llııını llulııııı tur. 

.\ılıınıı Mrııi1ef't''\ı, llılrt '" hllkOtııl'I tt•l•I 1111'\ l.llııde knlıııngı 
lstedlillll' \I'! 1) ııst tıu.ı nlllll 11..rlı llll'k, tnrılnııınk. ııılllellıı l'\ ııl•l· 
ne IA) ık lılr hBle JPlmPk 1\ hı PllllP 1<011 hlt (lr•nl tlnlın ı:ecllr,lııe 
ıürf', t:ı l'Hluınerlıı &il ll'rillil lnrzd:ı lılr IUlllıııh r;lislnrııl'•I, ı•ıet 
rCl'ıullnıcl bir muhitten \ u:zı:f<."Dlt'SI, nwmlrkrllıı ~cı ı. ı c ıııııreslııl 
1t•ı.11ık thll•.••ıı du) nıınıı. ann) n•oııın ı r tulıll tınklıırııı C:Cl'\"l"'I <" in
den dı .ırı fırlnmı)nn. lılr dr'1et mrı.nıılzmıı•ın.ı bıru\;mlL"· ııel'l)e 
,.,phllıl ıınl"I> etlrrılcn nıılrekkep lllr muhit kıırmn•ı bl1.zat ı..-oor
dlnlL,) Oll, ıııu:ur J:ıraıoı:ı ıe e\k \e enıııl)el ~ılnnın rolOnde lial· 
mıısı ll".tııı eder. 

Kllc·ııı.. hlr p11r\'R•• 'Ml kuru,. nu ııarc:nııııı ilacı ll:P(·t'n ~ ıl 3:1 l.;uru5 lıll. • 

fBuı ı ınrıdl' hl! oldu. ............................................................................................................................................................................. 
ıılk~:anması için camlclcrl ara- MUHAl.EFET FiKRiNİ 
sıncıa zaman zaman be}hucıe yere .A \ U.'liAN TAKRİK 

cıur•klama yapmı~ olelularl Kongre batkanııcıııa mühim bir 
KO:'\GHE B:\ı:;Ll\ORI takrir verildi. Takrlrcıe, cemiyet 1· 
Yapılan ;oltlarnad• kongrenin çlnde muhalefet r•pan üyeıuın. 

aktecıllebllcceııı anla~ıldı tcıare he hayalyet divanı •marifeti> ile cemi
yeti üyeleri arasındaki ıı:cçlmı;lz- ı yetten kovulmaları hldlsulne aılt 
ilk, bu defakl konıırenln hultu- aılt raat1ane1ııı bellrtlllyor, teessüf 
kan cfevka!Adellb ı•asfını cıa al· !filde ediliyordu. Ayrıca, mubalefe 
masını ıcap ettirmişti Normal ka· tin in.san toplumlarını:ı idaresinde 
blllyette lmıanlann teşekküllerin· •ne kacıar. faydalı bir rolli oldugu 
cıe. kuruluştan yıkllıoa kacıar U· nu tta tıellr~n takrir, umumi taı
mumıyctıo yegı\nc hususiyet olan vlp ve •l!ı:tılarıa karşılandı. Sirk., 

~:iye gelen turistlere daha 
11 t'l:.1 Yardım yapılamaz mı! 

hizip macacıeıeaı bu cıera u~ı~ s 'Ô1R oh.sız \..E 
elllsız ve körler 'arasında ı.ıa z~: KORl.tı:RİS' DUXKLERl 

ııııe h~cı istasyonuna Avruıı1& tre-
1: btı~ Vakit ecnebi turatlcr ıtc
Çoitt r ll&!a yazın u.lebc turistler 
btirıı;u Bunıar gardaki müracaat 
~ltı ııa b~vurup otel ve ııalrtı 
~ .. ~ela izahat istiyorlar. Oract• 
l'ıtıı t a lle\'ap verecek, lhtlyaçla
'u ~illin edecek kAfl mlktarcıa 
'tr tor buıunmacıııtı için turtst
'41) ç durwna dOşmektedlr. iıı-

hur etmese idi, dünkO kongre, Cemlye~ üyeleri dilekler Uzerıncıe 
cnormah olarak nısan ayında top cereyan eden müzakerelerinde, yeni 
lanacaJı:tı. idare heyetinin a,alıdakl busuaıarı 

ı 1 betMı1e ı bu ıatııeyoncıa 
b\~r lı,;tn bir btıto açtırııa. Il

ı \! it nıcmurlar bulunClurt!a, 
ıı t etı otellere yerletUttnek 
t tı l!ilblttrır al1111 ye kencıııerıııe 

ı:_ t ~lleecıt g6tülecek yerıerl-
cı~tcırı'll büroşOrler dajtıttın.a 

t ıı t •ehre gelen ylocuıar tıze
D'r il er halete iyi b r tesir yıı
Q~ tıı. ele belediyemiz cıct41et eder-

Cemiyet ıcıaro heyetini tcmsıt e
cıen bir aza kOrsüye vakur acıım
larla çıktı« Kaş• ve cemtyetlıı .. Jr 
üyelerinin aercıı olan •ııöz» on ı
şaretterıe tarifini yaptı. Sonra 
•saygıyı» lfaele eden cıırıer b.r .a. 
nfte butuncıu. BUtUn konııre a· 
zalan ayağa 1'alktı KOll!JttJ'I me
rak1a ~aklp eden •nomıal v11111Uı» 
lll!anlar. tablatl)le uıe oıcıuıu· 
nu• biraz ııeç anlacıııar ve onlar 
da ayala kalktılar Bir dlı:lltalııt 
unı duruşu elta~ı. tıı: u ve • ay
gı duruşu» nu ıfadc ccıcn tıaare~ 

!erte, kongrc:ıe AtatClrkan mline
vı huzuru önünde &aygı cıuruvu 

yapılmasının temin caııcııııı anla· 
uıımıştı. i" • lı: ıı:ı Otıtünc veya cıvanna tU· 

l'r 'I' Oteller lokanta ve gazlno-
aıur 11lltırırııa isabetli ve fay<1alı Daha sonra. konuomalar işaretle 

t'ııııt Tol.t'r olduğu ıçın. çok çeklŞmcll. fakat 
l>eınıryolar idarrsinden cgürültüsOz• cereyan eden .kon

gre başkıınlık divanı 6eçlnıl ya· 
' bir rica pılctı . Tablatı:;le cmalCll olmayan. 
~ et lr l'olları ıcıaresl ılcıealte- ın:;anların konıırelcrlnde bu işi be 
~~ e beıtırmc )·erleri yııptırdı. ccrme5lne ımkdn olma) an b,r sa· 
~o 'evıncıı~ Bılet cıcrcıın.ızcıe ıtır , Zeki Canısaman konııre ba•-
1), ra Utıııa ı,;ok memnun ltalacaıtız. ıtanlııtına seçııcıı. müzakerelere ııc 

tırnızda biletçi }Oktur. tre.'1<' ç11C11. MUzaıı.ere konusu mestlclcr
~ırıl!!c bileti lçerdckı me."'Ourcııın ae. ı;ağır, ali z ~e körler, normaı 
lttı Fakat memur yalnız cıdlş cııııe konuşa!> len ııuıanlarcııın oeı 

\ı 'tl verıyor, aönüo blleU venno- ti ete cıaha büyük bir 60rnt ~e an
tlş lniyeuı olmacııtını sö>lü)O r . layı~ tc;ıııcıe mutabakat temin et-
lı:ııt" ktlC(len btlct almakta tiler. 
~ 14~ çekı oruz oıcı b.ll'•I 
l~ nıcınur a!5nüş tçtncıe blleı BiR in"J:: SAl.O:WA:.0 
:.: .. ~ rnı? Bu bilete o g(lnkCl \Tll 111 • 
~"'1 •trnak ıcıarcce dü,ünüler k · ·-
Ilı~ t..ıru önleyici bir tccıblr ala· Bununla beraber, kongre baş-
~,1 llıı? ı, 1 ,. 11ııı·p" tıaıı.., kanı setımıncıe iki üye mOnakaşa 

' "•ııll)o tıaıtınıln blll'H·I ol · t.!:tl 1smatl Hakkı Ycğıncr acılı bır 
•ıı ıtJaıı .ıurnı..ıarılıı )nlı•ıı- dıtaı.z Qye de arada ıcıı Dlr ~an
lar11 1 rı•ıı IC'lnfl.1' ı:tııııı ı:•·I- ıı~ıık eseri, gürültOyU bu O~cntn 
nı" tıllı•t lt'rllııırsl hııll.:n }aptııtı zannedildi ve saloncıan çı 
liııJn) ilk •ııı;ln) uı•:ıı.tır 1- karılcıı. Fakat hemen aknblndıı 
•lnrı•ııtıı ııııııu rnılr ,~rece· ıııUnakaşa yapan üyelercı~n ~ırı o-
ıtlııl tııııll rılrrlı . tan Ha an Temezer, durumu ıın· 
1'1ahkiımlar ar isliyor !ayınca hatsızlıl!:• tahammül ~ 

:\1 Mecıısıne yeni seçilen u· demeyip ortaya atıldı, cSuçlu \'ar 
l'nebU&larımızelan. bizleri birer sa §•Yet, benden b&!jkaısı dcgıı. Ne 

ıecıc olarak kabul etmeleri- den lı!maıu dışan attınız. Halaıız
ı. e tıcııraplarımızı dindirip biz- lııta &ebebıyet verecek cııttauıız
~ r teıı:rar cemiyet ıçındo faydalı ilk, naı;ıl al.zin harcınız ol•blll> or. 
~ Uıuv olarak çalıuma tmkAnı Tashih ectın• cıedl. 1,aretlerle ta
t rı..~·erını uygılanmızta rica eelt· bil. İli!Ilall HP.kı itiraz üzerine 

tekrar alkışlar arasıncıa sa.ona cıa 

gc:çekleıtlrmek ba.kımıııdan b lha&
aa dinamik oımaunı tatedller. 

l - Yeni bir lokal blnaaı temini, 
2 - Mevcut a t.6!7elerln tevall ve 

l>öyleee !ş temini, 
3 - Evlenen nya Olen aatır, dil· 

siz ve kOrluln maddi lhttyaçıanna 
cevap verecek bir yardım sandııtı 

lturulmaaı, 

4 - Ecnebi aaıtır, dllalz ve ltOr· 
!erle mllleUerarası temaalar saıtıan· 
m&&ı, 

5 - Devlet yardımının arttırılma
lll için rical 1 dnletle temas edil· 
meal. 
C&Mh°ET Ü\'El.ERİNIN 
l\IEDEN'I H!U.i 

cemıye~ idarecilerinden edlnebll· 
dıllmlz maı<ımata gOre, Uyeler ara. 
aınıı.a evlenme flkrlne r•lbet ıaz

la, Cemiyet üyelerıncıen yarısından 
razıaaı. kendi aralarında evıenmı,, 

yuva lı:urmuşlar ve normal yaradı· 

lışlı birçok alleye gıpta ettirecek lı:a· 

dar saadet içinde lmlf]er. HattA 
dllalz bir cemiyet Jyeal, yaradllıt1n· 
cıa hiçbir nobanı olmayan bir genç 
lı:ızı dahi ra:zı etm1$, tenctlal ile ev· 
lenmiş. Gayet lyl de anlaşablllyor

muşlar. Çocukları da normal :rara· 
dılış!ı olmu . 

öte yandan, kl'nd! aralannda ev· 
!enen sa!l'ır. dlWz ve kOrlerln, nor
mal ve lı:u~unuıı A"aradllışU çocuk 
!arı oımu• nu, cemıretın bü~ün 
malQl üyelerini çolı: memnun ecııyor 
ve evlenme fikrine ralbeUerlnl art
unyormuşı .. 

Keskin, Bölükbaşı 

dosyasmı iade etti 
(11,\ŞI ! llll'ldf'I 

Ankara 2. net A~ır Ceza Mahkc
meı;lne ıacıc eC::llmcsl kararta~ttrıı 

mı~tır. 

Do5} a ekıı1klerl tamamlandıktan 

sonra tekrar Keskin alır ceza mah 
ltcmcslne göncıerllccek ve tetkik 
ecıllecektır. 1 lantıuı orı:tı.ilY \sl.;rrt Ceza 

e\ inden hm ali tlnal TOPLANTI 

Bah h 3 Hariciye 
Vekili toplanıyor 

ı B:ı~ı ı ııwlıll' ı 
cıemcdekı konferansı boykot etme 
111. çarelerin en k!5tüaü olacaktır 

QOnkCI meselenin esası burada ko 
nu~ulacaktır » 
PARİSTt: NÜMA\'iŞ 
D~Kl,F.Xh'OR 

Parla, 17 - Franaız a•ıtcı çevrele· 
rlnın Tunuıa alllb gönderen İngil
tere ve Birleşik Amerikayı protesto 
malc&aC!ıyle nümayl~ tertipleyecekle
rini ııa.n etmeleri Uzerlne Fransız 

pollal nkı emniyet tedbirleri al 
mıttır. 

Bu cOmlPC!en olmllk üzere Parlste· 
iti İng,llz ve Am!!rlkan büyQlı: elçi
likleri aı.Jtı muhafaza altına alın

mıştır. Tunus Ye Fas etçllllı:lerı ele 
&)'ili şekilde korunmaktadır. 

Şükran Ozer 
ıft:ı•ı ı ınrlrttı 

cıe &on cıerece rahııu.ız ıcı m . Kısa 
bir zaman kalClıktan aonra ayrıl
cıım ve evımcıe latlrahat etml'ğe 

ıııttlm. Söylencıııı şckllcıe. konse
re Vllktıııcıe katılmacııl!:ım bahlıı 

ltonuııu deıtııcıır Ayrıca. o ııece, İc
ra Heyeti başkanı Münir Nurettın 
Selçuk Deyle cıe aramızcıa herhım
ııı bir anıa.,mazlık çıkmamıştır. 

Konserden bir müctctet sonrL öl!: 
rencttıtlme ııöre, b"ııı Konservaıuar 
Haysıyet Divanına vermişler. Fa
kllt, aradan geçen zamana raıtmen. 
hAdU.enın mahiyeti nedir cıtye ça
jtırıp ııoran cıa olmacıı. Durum ta 
mamen böylıı olmasına raıtmen, 

aaıtcıa, ııoıcıa bir ııürü deCllkodu al 
dı yürOdU. Bunun üzerine de 23 
ekim tarlhlncıe ıatıra etmel!:l tercih 
ettim ve çok sevcııtım Konsen·a· 
tuardan aynldım Sağ olsun Mü· 
nlr .Bey, her fırsatta otorlt.Cl!Ull 
ııöstermeıe oayılır Üstelik vazife 
&ine <le pek aevam etmez Gazıno
ıarcıan birinde fasıl okuyuculuğu 
yapan Kemal OUnıes 15Illlndeıu 
muavinine bütün tşlcrı havale et 
mı~tlr. Bu cıuruma Konservatuar 
ıcıare" Adeta seyirci ka~aktacıır.» 

1\0,~t:ıt ı\K);I\ \C \KTI ... 

Münir Nurettin Selçuk ıu. ken
cıısının tamamen haklı olduğunu 
ııacıe ederek oöyle dedi: 

c- Hf.ctıse maalesef aöylendlltl 
glblellr Arkactaııımız Şükran U
zer, ::>araydakl konseri terkedıı> 
;:itmiş ve Konııervatuar ıda~ıııı 

çok mU~ltUI b.r cıurwncıa bırak· 

mı~tır Kendlıılnın gitmen yetml· 
yorm~ ııtbı, p~ine b.r ıkı arka· 
aaşını cıa takmaga teşebbüs ct
mhjtır Du vazıyet ltarşuııncıa. gece, 
gı:ç vaıı.ıı, sanat .6r Methareı Yıl· 

dırım ve Tülin Konnanı yataıtıa-~:ıı , AIAeıtlnoılu 
~ lliyet mensuplarından vatan· 

1ara dayak atanlar, kiifür 
c ~eıııer bili var mı! 

Dtrı ınırnızo l arcıun ıçın bir a
ı, ı ~ela ahçılık yapan annem 
G tı ~lı:ırn 957 ıırcc:ıı c;alıştıtıı yer 
~ tıı 'illı:.araıı: cıaımi lkametdhımız 

l 
Erenköv Kız Lisesi Koruma Derneğinin yıllık toplantısı nncıan kalaıruatc l!llraya getırctııt 

" ve konserin akııa:nıu.ına mAnl ol-
23.~J>57 Cumartesi günU sa:ıt 15 d~ okul salonunda yapıla· 

1 

cıut Bu auruma KonserVlltuar 
caklır. Sayın velilerin te~rifleri rica olunur. mocıurü Eşref Antikacı ııe sayın 

Dernf'k Başkam vali vekili Kemal H•d•mll cıa va· 

·----------------------...,~~~~~~ kır olmuşlarcıır. • 

ij JQ
0telc ıtelıyo~. fakat bolJ yata~ 

tr 1 lllacııtı ve dll!:er otellercıe ele 
'' 'ti cınııı edcmecıııı;ı ve ben de o 
':.,11' V&ılfem cıoıayll!IYle Büyült 
'1ıı' oıautum için tacııncal!:ız u 
~o cu bekıeı:nek üzere Tophanedeki 
ç ııe •aloııunıı ırıe11yor. Salon bek 
~ le Ve POiise vaziyeti anlatar.ak 
l~ tı ltıe paraslyle bir otelele ya
"- 11:1uıunasını ve kabil olmazsa 
l'ı a diler vatancıa.,tar gibi ba· 

.............................. " ..................................................... ······--.. ·-·-·-·-·· .. ·····-·· ....................... ,_,, .............. . 

BU SABUN· 

ALELADE BiR SABUNı 

DEGILD1R 

C.H.P. Radyo'yu «Secim suçlusu» ilan etti 
fll~ı ı lnr ı 

hal.l.;ındon mahrum ııırnı.ıımn· 

•ı ır;llıl ıııııı .. r llıınlnrın lıa•ııuın 
ı:rlııwı.trıllr. ""c:lmlrrln tııı nrt 
lnr l\·lııdr rerr) nn rı nıe 1 ':ı
ı n111ııısdıı ıırıııınıt ır drrlıı hlı 
ll'rssfır ınnnılırıııısıır. 

"'•~lınlrrılrıı ımııro ıımhıılt•ff'-
11' klf'I )l'r \l'r \lllill hlll:lll I'• 

•rC ı rr1"1 lıdıll·~lrr 1111 trr~,.o-
ril nrttırııııstır. 

1 <:rtlm sııtlıı•n rllı))nllllll si'• 
1 (•lnıı l l'll soıırn rııulı,ılefı•l ıılt·~ hl 

111' flt'll!lll ı•ıfl•ıı tsııııt \C IC'C'.I· 

ı llıll'fl , aııııııl:ı•ııı rıı:ını•11 1111· 
zurıııııı nıulrııınılhrıı tnlırlp 
Nlrıı rllııı lllr ll'•lr )ilpm:ıı.ı:ı· 

ılır. 

lı.tldnr pnrll 1 "ll:r.rlill'rlııln 
sıralıııııı.ııın ıllıl, •l'c:lııırtrıı 1111 

rr, sM,·lııı t"'llll'' ııdıı 'ı• sr~l m
dl'll ,.onrnl.;I hddbl'll'rlıı tnhllll 
"" ııınıınıl erı. ınn R>ılınlnııın:ı 
• n•ıl H " ·"· inde ) nıııtnrııı. 
mfıı ıknl'll'rlt• ı.;nbll nlnı·nlitır. 

'? sı•ı:lm ı.ıınıınunıııı l'l!'>-t 
rtrıı soıırnlil tııdllll'rlıır ,,. hll
hn.-n '"~·imin 'rnlll'ıtınr•lnr 
liarıır ırrııııııı:ı ı:Oııfll'n ~nıl' 

'" •c(·llnır lıtlrrl)t'tlııl bir ı..nt 
fl:ıhn kııJ ıtlı> ıın clf'lı:I ıı.ııı.ınlıu.• 
r ııııırıı fl~7 seçiminin ncllcrsl 
ıııuh,ılrfellıı ılclıtı "' ııııı.ınrı· 
11111 lf.;1hl~r p ırıl•lntıı .ı l ılltı .. ,. 
111ıı.ı11rı1111.ııı ııı•lllll ıılılu!:ııııu 

ıııısıı•rnılşllr. t.şll "~ ıııfh,ıll nl 
ıııı>-ııı şurllor ılıııııl ıı rt'fl'.lllıı 
l'deıı bl't;lnılNlıı rııı..ım ulıırıık 

H•rllt•ıı llt'tll't'lerl ('. 11.l'. 111' mil 
ll'tlmlzlıı lır•ll'Cllıtl ııOıt'lllll lılrp 

dl'lllldlr. 
lı ı;e1:lııı kıırııllarıııılaıı aıı-1 

nan ııeıkel~rc ıııırc !UM 1•1,:lııı 

Jrılne no1ıııaıı bu •eclmdr il I '. 
rıln nldıtı O) •IQISlDlll 11"111• öl 
çfldl' dll<lOjl:ll llClk('R 1111') ıtnn,1 
ı:ıı.mıstır. ııuno muknhll ('.11.I'. 
ııln ı:ııclUklrr l(•lnıll'n <·ıı.ıırıp 

t'lcll' l'tlt'lıllıllıl nl'tlrf'IPr hU) 111> 
ırraı.ı.ı ka,drlıııl•llr. Srı:lm ııı
tkt'lt'rl11r ıılt n) mlı.tnrlıırı ıı.; . 

tlılıır ııır:ıhnılRn rl'•ml'n 11ftıı 

ol1111ııınııııstır. 

it ı>ec:lııı lrnrııll 1rı11ırı llıl.ı· 
ıınl.lıırınılıııı ııııılııılıtımıı nrtl· 
rı•ler uçıı-1;.1 ıı .. stı•ıınl'l.leıllr ı.ı. 

Ml'nıleı.eıımız de, .\rtnan l\lcadcres de tnrlhlınl:ı.ln en ııııztk bir 
d!iıılinı noktn•ına ı nrmış ııuıunuı orlnr. H:ıknlım. Adnan Menderes 
ıı.ııııtl lmtihnıııııı nıı••l r;~lreceı.;:• llnkalıoı, llllil'Jlln, ı:ururuıı, lna· 
11111 lrnrlııııu olnı.ıı.t,ııı ı.urtulııcııı. 11111' ll:ıl.;11lıııı, lıat11dn11 duııuıe:ı. 

'"''areılııl göstt•rl't"el.; mı: ıı uın.ı.tırlıırflıın ınllrrı..ı.; .. p hlr )lir n ıtru· 
1111111111 l'llııdcıı ) ııı.ıısıııı ı..ıırtarublleOl'\; mi~ Acı ıecrüııedctı ders 
ıılm,ıgı, lııllb:ıh ıe h,ı•lrl'lr ı.111 ıışıııniı hllrt<eı.. mi\' 

Ahmed Emin YALMAN 
ı·ıı.ı'. d:ılııı:ı hııla ıwllşrıı ıı• ........................................................ - ....................................................... .. 
ı:rçınl•ll' olılııııu ııııl ı:ı•lrı•rı.. 
te ılt' Tflrk ınllll'thıe hll) tıı. 
1111.ıııelll'r ır ı f'tllll)t' 11111111.l'l hlr 
'IJ ıı•ı leşı•kl.;itl<IUr. 

3 - l'nrll ıııcrll•I eşil olmı· 
~ nn )Hrllıır l\•lndr ı·erl') 1111 e· 
ilen ı;oıı SC"\'lıll nılıcndelr~ınııe l"I 
tlt' eılllrn netlct>lt'ı1 lıll) uı; mil 
letlııı lzln ;;I) ıı•I olıuıııuı;unııu 

Fif 111 yıldı%ı 

1t'illia111s E. 
Bosonıyor 

ılt'moı..ralll;. ri',flıııı- ba,.lılıl:ınııı Anadolu AJann 
il' rr.Jlnıl )11$111 ııın\; hı .. u•unıltı· Hollywood, 17 - Tanınmış )'tlzQcü 
ki ıı:tluı H l.;ıırarının )l'lll ,,. ve alnemıı. 71ldızı Elther Wıtllams 
p ırJ,ı f.;tılr dPllll ohlııııııııı ırrıdı• lı:oc:uı Benııagt''den boşanmalı: üzere 
Nnıe) 1 eı·retıl bir \lltltr. ı;,,.

1 
mahkemeye b:ışvurdutunıı blldlrmlı

> ıır. tir. Esther Wllllams ve Oage 12 ac 
l'nrll ıtH'<'ll•I ideal )olunda necıır evll bulunmaktaC!ırıar. Ve üç 

ht'•RP,17 10\·ltıkler l\·erlsl11df' çocukları varcıır 
(".ılı~ıııı ft'd.ıl. r ııa~ın nıelbUll· Esther Willlnms. aç seneden bert 
lıırıııııı tleı<"rll hlzıııt•llt•rlnl ıııı. kocası ııe aralarınela geçlııulzllk 
ıllrll' ıuıınD> ı hor\' hlllr. mevcut bulunduğunu ve bundnn lkl 

ol - c,ııı.. p.ırllll •l~ıı-ı lıa)Rlln ay kadar evvel annesinin blr lı:alb 
hu lllt'llllt'l.rıte )l'rh·~ıııı· 1 il' rabatsızlııtı geçirdiği e_,nada bu gc· 
lll'lişnıı••I uııruıula uıüC".ult"lc rı çlmsızıııın daha da arttıtını, bu ııe
nıeı. ı .. ıılıııı ıı.ırıınııı: tit'tlıııterd,. beple ayrılmaca karar vrrdllı:lulnl 
l.l'ııııt~tııe rı:o,lt'rlll'n hU) 01. il' açllı:lamı,tır. 
ıı•t·ı·utıt' "' 111111111.hı ırnrıı ılU.l 
ıtııııu şuı.. rıı11 ır ııılııııeı ııı~ıerı 
nı t•ıııln •a) ıılıırla 'J ur ı. mil· 
ll'liııe ıınedl'r. 

Eliıabeth Tcıylor 

ameliyat oluyor 

/ B·ir köylü barda 
78 irasını 
(aldırdı 

Hu•ıısl Mııllllblttırıı7den 

-------

fzmır, 17 - Akhisar ka:zaaına bal!· 
ıı Süleymanlı lı.öyüncten :lzmlre eıt 
Jenmek tızcre gelen İhaan Vod.o a
elında bir lt!5ylQ diln gece barlarcıa 
yanlt~lcllere 2800 ıtrv.ıııı lı:aptırmıt· 

tır. Cebindeki parıının çolı:lu(>uııa 

gUvenerelt bütün bar ve gıızlnolan 
dola an İhSlln iki yabancı llc ta· 
nı mış onlarla ela bir mUCldet ıez
d itten aonra tek başın• bir barn git· 
mlştlr nu barcıa lkl kadınla >aptıtı 
ltonsomaayonun hesabını öt!emeıte 

ısıra gelince itıaan paraların çalın· 
mı$ olduıtunu :ıarıı:etml.Jtlr. Neticede 
polla pıırayı ça'an ilısan'ın ta· 

Havalar 
ın:ı ı ı lııcldel 

g6r ve ya"ı• durumunda, bugün ı

ç1n mühim deCL~l:'!J'.: ~eklenme 
mekted r. 

Den1Z ve hava uıerlerl umumi 
olarak normal yapıl:ıbllmlşUr. Fır· 

tına nlabeten h•tı!lemtştlr. 

K \ Yll' MOTUlll,ERt>t:.'l 
llAJIEK YOK 

İki gün önce biri Kartal, dli!erl 
:So azın Karadeniz açıltlarıııda kay
bolan •Yl\beh ve •8cyrekı adlı mo· 
tOrlerden y~nı bir haber almalı: 

mtımkün olamamıştır. Her iki mo· 
uırcıc tıulunoc beş taytıınııı akı

betleri de halen me9huldllr. Mo 
törlerln t.rtıııadan batmıt olmala 
rı hususundaki kan1111tlıınn doC:ru
ıuııu lhtlmııll artmıştır. 

Macaristan' da 
!Başı ı incide) 

kı konttolu altıncıa bulunacak ve 
rejime sadakııtlo çatı~acaklarını 
b ICllrcceı: yeni işçi teşekkOllerl ku 
rulacaktır 

HClk\1met kararnamesi, bu ltçl 
konseylerlnın llClerlennın Aniden 
te\klfler.nden pek az sonrn ne,re
redıtmıştır. 

Ankara Gazeteciler 
Sendikası idare 

heyeti seçildi 
Huıud Muhllblrfm'7drn 

Ankııra, 17 - Ankara gazeteciler 
aeudlka.sı genel kurulunun bugün· 
kli toplantıaıııcıa önce mrııloltl konu 
tar görüştılmü• daha aonra da scı· 
çimler )'llpılmıttır. 

Meclis 
<Başı ı lncldrl 

ö te )&nelan H•zer, hüktımet ku 
ruldulttan eonra Mecllae veraa t ve 
lnUkal vergıaı kanununu t6el11 ecıe
cclı: b!.: kanun tekltıı vermeyi ita 
rarlaştırmıştır. 

Teklife gOre vArlse intikal eden 
gayri menkullerin kıymeti vergideki 
kıymet uaaına göre hesaplanacak 
ve bu kıymet üzerinden vergi alına 
calttır. Küçük kıymetler için muay 
)·en nlsbette muafiyet ı.anınmıw 
ıterplş edilmiştir. 

Tekıttlıı gerekçesinde, 
Gayri menlı:ullerln vergi matrahı

nın vergide g6aterllen kıymet eaaaı

na gOre değil takC!lr komlayonlarıoın 
günlük tıatıan Cllkkate aıınaralı: kıy 

metlendlrllmeslnln mahırurlan auta 
tılmaltta. 50 bin lira lı:ıymetlnde 

evi bulunan bir ph.8ın oıamü halin 
de m rascınııı vera.et verglal 6deye 
celı: 20 bin lirası bulunmazsa vergi 
nln, evin satılmuı auretıyle tahsil 
edlldlıtl bellrtllmelı:te ve şOyle de
nilmektedir; 

•Du, birçok lı:lmaeyt mutazarrır et 
tltl gibi mQ!klyet mefhumunu cıa 

teblllte) e d •Ormektedlr • 

1Ba51 ı lnrlde l 
son toplantısında bu yeni polltıka 
ı;ını tes':>lt etmiş bulunmaktacıır 

Scçınıctcn Ronrakl vaziyet şuctur· 
EBkl lktlctar partisi yerinde kil!· 
mış, mubalefctteıı bir parti cıe kar 
şısına cıaha kuvvetli olarak cı 

,t ccnc-lnlrl' l'tf'•• 
Hong Kong 17 Ilı. P > - Tanın-

m14 aınr.ma artı ti yeşil g!5z ü E
ıızabeth Taylorun apanctL<;lt a
mellyııtı olacaıtı. kocası tarafın

cıan açıklanmıştır Fakat ameliyat 
birkaç ııtın ııonra Los Anıı;c,ese 
cıönl1ükten sonra. oracıa }apılacalt 

nıştııtı Necip Sadeıtın TOren ile 
ıtuluaı Şataf'ın çalClıl!:ını teab!t et
miş ve bunlarcıan Necip'! yakalamış 
tır. Fakat paralar HulQs.de bulun
duğu için gene bir netice elele edl· 
ıemrmı,ur öteki hımr:ın aranması. 

tir na devam ecıumektedlr. 

~·---------------------------~ 

( Q "1ıu rıca ecıtyor 50 yaşıncta 
1'-tı :1' 11ışarıcıa kalmış ve yardım 
lıt ç n anııeme ııece bekçlı>I ile no 
ltr<t lıııoııa atza alınmayacak aöz
~ llı:aret ediyorlar. Bu bale ta 
ı t~l ecıemıyerek cBen oımell al 
~ lret Mücıürüne şlklyet ecıe
~ıı 1~ lleyınce bekçi annemi belin 
'3ızı tO.p tqlann 06tUne •tıyor. 
o;ıll~ıı 1101 kotu ktnlıl'Or. ıstıra

lııı or baıı:ırmaııına 1ı:1mse aıcıır
ltıt,1l'İ Bl!lkııı nöbetÇI ı>olıs cıc çiz 
\tılı,ııı' tekme vuruyor. Nihayet 
~t,11llı; ba:mıyor. o vaziyette Oa

Neticede aendlka idare kuruıuoo 

ll!Uiı\.1'--.-J Mehmet Kemal, Muazzez Arıoba, Ah· 
j me~ Karacll, Erol Ülgen, Altan Öy· 

kllmlştlr. Fakat ne cıe oll!ll seçim 
ele verilen re) ıerın ekserıyetl D P 
ııleyhlncıe olmu~tur Mccllııte mu
balefetten kurtulmak lstl;cn D P 
llcıerlerl şımcıı cıaha kuvvetli bir 
muhalefetle karşı karşıya bulu· 
nuyorlar. CHP. bu oekllcıe ııuya 
düşmüş otan lşblrlll!I konuşmala· 

rının mlne\i bavasınııan çok ıstı 
fade etmiştir önumtızdekı te~r.ı 
acvrecıc boş kalan mOvazene vazi
fe ını Hür P yapacaktır Bu so
çUıılerden ctel'8 alması icap ccıen 
O P. meclis grupunun memlcketlıı 
ııayrına ot&:eak hareketlerini cı~ 
teklemek ve takt sa\uncıuıı:umu:ı: 
m:lll ctliv4larda ayrıtcııtıı ıışlklr o
lan hareketlerin de mOcacıeteaını 
yllpmak vazifemiz olacaktır Önü· 
mHzdekl ııünlerln Hür. P. için ço;c 
t•hemmlyetıl otacal!;ı beklenebilir. 
Ve partimiz memleket ıılyasl lıaı• 
tınd11 rot ısahlbl oıcıuıtunu ll!pat 
etmek fırsatını bulacaktır.» 

••tııı 1 Yolcu salonuna ııötOrüp 
~'ııı1 1;;~Ya çaıışıyorıaı. Kendisine 
~ bı b arı fenalık kAfl gelmemi~ 
.'ıı~1 '\ı aefer de salon mOdürlUıt<ı 
~~ -O trıaı ete anneme yaz kızar-
t toc ılerte küfür eCll> or. tekme 
~ ~tııı •t atıyor, Annemin feryactı 
,,L ~~ ~elen vatanctaşlar kenctıaı 
• ""t 1ı;, 'rıyor, İlk Yarcıım hastane
~'llllaıcıırıyorlar. röntıı:en muayc
i"'l'~ kolunun kınlı: oıcıuııuııu 

t ay Clolı:tor kotu alçıya atıyor. 
~-. 'I:. &onra ;:eımeaı lçln salon 
~~ k~lnlaerıııtıne yazıyor. Kolu
,~,ııı~llllagına ııebep olan bekçi 
~ 'Ilı~ kanuni muameleye teve8 
ı..~ l tıı eııı için bir aJ sonraki 
~lı J> UaYene netlce6t beklenmek 
ıı.-:lla cı "-at biz yalnız bekçi hak
~ııı eaıı P<>lla ve ııalon mücıUra 
ı.~ t~a ela takibat yapılmasını 
~'\! "o 1Yor ve halkın ırz namus, 
,~ter canının beltçlllltl ile mu
,·c lı tutuıan klmı;elerln kanun-
tı~0~ket1crının öıılenmealnl cıe 

!i ı. 
ı:tn~11 nıu Metımet \'erıııan 
"•ı'111ıııı llh an) olu OUrcU 
~1 18 Otelinde 

llııtqıada bir yapıdan 
1'" likayet ediliyor 
~ ı,~ı:ıtaşı vaıı Konaıtı cacıcıesın
"ıt 'tııı nunıaraıı yerClekl ın~aatın 
c..~·ı:e. ı11Rüncıen şlklyet etml~tı.k 
.~'ıı kaıcıı. Bu bina IÜ!!t Ko
'ıı lteç '0kaııının k!lşeslnde yapı-
r~:ı aııartmanı ıılbl kacıeme 
hıı, , 1 llzun iken imar kanu
~ıı~~trı hareket ecııtmlştır. A

l 1° tekrar dikkatini çeke
ın '' adreıı mahfuı:clar. 

BU SABUN 

I • 
lıte bundan dolayıdır ki 
Puro yalnız temizlemekle 
kalmaz aynı zamanda 
cildi besler, yumuşatır, 

tazelettirir ... CAZlBE ve 
GUZELL1CIN1Zl arttırır. 

eO'-

PIJ R 0 
memleketlmlzln 1 numerah ~elet Mbunu 

• 

. I 

men, Fikret Otram ve Oktay Ekşi, 

1 

murakıplıklara ÜlkQ Arman ile Er· 
doğan TOknllı. hıır•lret dtvAnıııa 

MQcahlt 'ropalak, Emin Karakue ve 
Ecvet Ouresın al'Çllmlştlr 

Kurulacak Türkiye oazetecller Sen 
dllı:aları Fcderaayonu delegeliklerine 
ıeçllen üyt'ler eunlardır: Levent Es
mer, Oktay Ekşi, Mehmet K~mal, 
Nilüfer Yalçın, Erol Ülgen, MQcablt 
Beşer. Altan Oymen ve Ecve~ OUre· 
aln. 

lbrahlm Öktem yarın Burauya 
oradan Ankaraya ıııcıecck, Clllhs 
sonra cıa cenup vllAyetlerlnl Zl)·a
ret ecıeccktlr 

KiTAPLAR _ tHlnJıı ('t>(•uk ı.:ı_ıarlıırı Hnrt11•1 tııııuıı 1ı~ ı 11nıRk 
••• t aılır. narın 23 Ka.ım 111.•nmı SOllll l'ft'l'l'kllr. Uıı 

mtı11ll§t'bl'lll" nı.ııııardn t't'•ltll tınnrlıklar )nıııımış lınlıınııı:ıktnılır. 

llrr• ll'rde llı:rttmrııl"r bu l.;111111) u ı•lt• ıılıw:ık. oı:;rl'llC'llerl 'l.llHp oku· 
mntR tf' \il.; l'ıll('I ı.;n ıııı •m~ıur )Bl>ftı•ıı1'1nrılır Hıııııın )anı lilfft, lir 
, 1ıııt l'n<' ıı\; l\tıthııhliıırslıulr. l\nıtı\;o) llalk' l'. tltlın '.'llerl.;c;ı:lıııtl' 

Tııl.•lııı'ılrf.;1 f ran•ı ı. Knıı.olostııgu ı:ıılerl•lnılr 1t !'."iti \ rıı:ınl)e C'oı•ııı.. 
t..ıııuıııı ftııf'slııı l P hlrn ı.ııııp ""rı:ı.ı nı;ılaraı.ıır. \\fıeıı l•tıı11hııl Rntl 
\nsıııııl a .ıa kllahııı önrmlııl hellrtrıı ı..01111 ııı ılur tı1111rl ıııııııotır 

lleı.lwde \llrlıılıı t•ocut.; ı..ıuıpl:ırı) la •il!llP) en bir ı.tıal.ıl'\ 1 &ilrtılnıck-
1 •C"dlr. 

• 
~ 

6 

NECMi KOMiLi Telefon 27 31 18 

1--4--1>-+-....... '-+-'-t--

Sablbt : VATAN Gu.eteclllt ve Matbaacılık T A ş acıına 
Alll\ll>D t:l\ltN \'ALMAN 

Umumi ?-:~rlyat MQCIOrü · Özcan EROtlnER 
Bu aa;ıcıa Yazı teıerını fillen idare raeıı mesuı mQClür: 

nzcAs •:ıwt'mH 
Oazev•mıze yazııann }eni hartıerle ı:ııncıerllmeslnl rıca ederiz.. 



***** * ahçe tara 
• • 

mı 4 
an adıköy 

la nacak 
* 

Kulüp 
leberrü 

tinin önümüzdeki r ce v i kara dan sonra bir 
sı açdacOk. Aynca osu tertip edilecek 1 

ır 
1 

Fener bahçe 
Galatayıçok 

rahat yendi 
Son - Lôcivertlilerin 3 - O gal ip geldiği 
maçta gollerin ilkini Şükrü kendi kale

sine ottl. Lefter pena l tlyı atmadı 
Hemen her yazımıza bakemlcrı 

-.enltld, öylesine tcnttdle başlıya. 
ruz tt, okuyucular belki d e fayan 
ederek cCanım TO.rklyede tek iyi 
b1r hakem d:ıhl yok muh d l 
,-eceltler... Belki de a;>or meraklı· 
lannın bu ltabll yazılarla canlarını 

GÜNGÖR ERDAL 1 

kem }'Uat Erkan, bıı ha reketin 
Ga lata ldılne fanl oldutuna 
blUnnetU.n 

S
afi - Lôcivertli cômia arasında son gün- olan 4.000.000 lirayı kulüp üyelerinden ve tO' 
lerin en çok konuşulan konusu 60.000 ki- raftarlardan toplamayı düşünmektedirler. O 

şilik stadyom meselesidir. Çeşitli fikirler arasmda 2000 kişiden 200 
Kadıköydeki mevcut stadyomun yeni tesis- er lira toplamak ve bu teberruda bulunan/or0 

/er ve ilôvelerle 60.000 kişiyi rahatça ala,bilme- yapılacak stadın şeref tribününde 20 sene miid' 
si Fenerbahçelileri olduğu kacİcir bütün spor- detle bütün maçlarda numaralı yer temin et· 
sever/eri de muhakkak ki cok sevinditecektir. mek de vardır. 

Safi - Lôcivertli idareciler, inşaatta lôzım Bu hususta idare heyeti, önümüzdeki günfer 
de kat'/ karara varacak ve hemen faaliyete ge' 
cecektir. 

TARAFTARLARDAN DA' PARA TOPLANACAIC 
tıınrr hrHtlııtıı ıu•ı. •Rl.ııırln tnthlk me\ kllne ı.o)nrııı ı tft• ll' (il~ 

rn ı:on• tnnıfııırtıırılnıı dn ııarn ıuplaıının ı ııo~ıınlllen cazlıı rı ı. ı rl~t' 
drııcıır. 'J ıırart:ırııırın yıırılın•ı tılr e )11 plJnnı;o•u Cerllp etıııeı.lt 
ntill Nllll'<"l'ktlr. 

Bir teberru kampanyası da açılıyor 
llıınlnrılnn tın kn )urdun ıwr tornfıııı l ıı F.,ıı.,rhRhÇt")I ı;o• ,·enıer ıırr 

~ııırln bir lt•hrrrıı ı.omııaıl\n ı ıı~ııncnlo;lır. ,e 
Bıı ııusııstrı mutınıır mınnrıı. ııııtıı:ı tnrartnrınrıtnn nınllıll ' 

mnne\1 J nrıtım l<lcnrl'l.'kllr. 

Fenerbahçelilerin turistik seyahatleri 
İdllrl' hr) 'etine J nkm çm ttlerdcn llt:renlldljtlne ıı:orr. i\n11 01ttıd~ 

ki senl'(len ltltı:ırrn ynı \t' !..'1• 113 ınnıııta curlstik \ aııur rs nhntlt 
de diı<tınlılnırlitrdlr. ,. 

Rıı r) nhnllcre fut hol, bn~ı.:et ııoı çe dlı:er .spor tnkıııııan dil lo 
tılnenlilnr \C uırnnılaıı llıııanlnrd:ı ı.;nreıln~ııınlar yapncaldnn:ı ır. 

UPASI 

Yugoslavya dün 
Romanya'yı yendi 

2 - O galip g e len Yugoslavlar Dünya Kupası 

finallerine giriyorlar 
~si 

V \TA~ n \D\'O sf'.Jı' fi 

• l)"Oruz. J'llltat. ıtMWl yazmryG• 
lıın. itte mıı eıı ufak ve }'&kın 

Bu, dünkü maçtan dece uru 
bir m 1. Hakem net re göıı yum
du ı:ı_ Korneri. uuı.n çevlrtrl:en, 
oraayUarı gOrmezten. bir de 18 I· 
çtnde aUlan tekmelere, elle tutu· 
lan toplara su çıkarmadı, tecziye 
etmedi - Fakın gene memnunduk. 
cYa• dl;ordut. «PUAt Erkan iddialı 
bir il& maçı idare cUıeydl.ı 

Fenerbahçe, dünkü maçta, sayısız fırsat kaçırdı . işte bunlardan bir tanesi 

Bel rat, 17 - Bugün Partızan atadyomu belki de en bcyecaııU fil 
hare e ıı ünl rlnden bir ııı )"a dı. Yugoslavya ve Romanya mtlll 11,ı 
bol takımları D n:va Ku 111 eleme maçları dolayıalyle Jı;ar,ııe.şt ı I 
60 ooo , n:Utecavl re n ta ı> etti ı mOsa.b:ııı:ayı Yugoal:lvlat ı•t" 

mu~ analı: oldolıır n bu auretıe İllveçte yapılacak rııı• tıı' 
glrmcğe halt .Jtaz:ındılar. 1:1er ııı ı 
baka berabere olarak netıceıctıJCI & 
Romanynlılar 7 puanla yugo: " ~ 
) r.rlne İııvcçc finallere gldeceı.:1:,ı' 

m isal: 
•D!in Mltbatpa, a sladınıU OJ' 

nanan Fenerbahçe · Galata J'e
drrasr on kupuı maçının l?O net 
dakikasında l ..efterln ııkı pıtu 
Galata santraforunun omuı.o· 

na ~arparak kalenln yanından 
dışarıya çıktı. llJidiseye 7akın· 
dan fahlt olan Külahyalı ha· 

~*********************~ 
* l'E.'llmB111ÇF. : *** ! 
: l\Jebmet - '.'!edim, B1Sıti - • * AKGUX, NACI, Xecdet - Tu·• * ran, erer, şinZAT, ı,r:FTER,! 
! Nb"azl Jf. 

*Antrenllr : MOLNAR ! 
:Kaptan : Nı\CI. • 
*GUATA : * • * ·CCEL - ŞOkrtl, Enver -! ! . ıuharrem, CE."\IAL. ALl - Ne·• * dlın, Adil, ( 'an, Mehmet, oıner! * Ant~nilr : Def an Kolotlu. !Jf 
: tri.ptan : ÜKR . . !Jf 
*llakenı : FUat ERKAS (Kütahya) • 
'*Goller : ilkrQ (Dak.: z.a kendi::: t kalts lneJ, AltgUn (Dak.: ZSJ. • * Lefler (Dak. : 5?). • 

:Penel'bahçelller, Federasyon Ku
ııaaınd&kl !Ilı: ralı:lplr.rl Oalatalılaııı. 
karşı ltendllerln1 aıkmııdılar Kır 
mı211 - el,.nh ıormall aaıaıaıııar, 
bir hayli ıert oynadılar. Bu aert 
lllı: Fenerbahçenln fazla ı;ol çıkar 
ma.ııına mlnı teşkil etti amma nlha 
yet. sarı • llclverUller. dünkü eli 
mlnAayon maçında 3 golle rakibini 
Federaeyon Kupasından çıkarmıştı. 

IB4'.AT ÇAIJ Tl 
Bir çamur saha futboleu.u ol&rak 

tanınan Şlrz3t dQn OJ nııdıı?ı a&n
trafor mevkllnde ba;arılıydı. 
Takım. ralt1bl karşwnda o tadar 

rahat oynaır.ıtU iti, ddeta antren· 
man yaptı denilebilir. oaıatalllar 
müdafaa oyunu çıkardıkları için 
mtu.abaka tek nıaır aahadıı cereyan 
etıl. 

~~""''''''~''~~'~ 

1
.. . Basket i 
akımının i 

jantrenmanı 

~'!'~~!~~~m~u ~J ~el antrenman maçını, dün Tek·i 
# nlk Cnherslte salonunu d oldu· # 
sr.an kalabıılık bir meraklı kütlC• i 
$ 1 ontınde Galatasaray ~ c DarilJ· 
$ .pt.ıka Jle yaptı. 
.,. Bir gün enelkl n eyofluspor 

* SeJtttl : 13.0l.5. : 
;u:asılat : ZG.983. ... 
h ... 

TOP ÜKRi:'YE 
Ç~RPISC 

ba!ı enın 

ler.d 

da maç F ner 
ı e nı aye;-

$maçından yorgun çıkan Galata 1 
.. s:ıra>. ayni zamanda ro-ranş ma · 
$hl)ellnde olan b u müubakada 
$ mllll takıma lddblı bir rıık lp ol 
$ maktan uzaktı ... 1Jen e1I 36 - ı ıı 
.. ıallp bitiren mlllller, musabaka 
$ yı GG. 49 gibi bir akcrlıı rahııtça 

$ kv.andıtar. " 
T\KUll.AR n ; 6 \YJl,.\lı: # 

il«•••·················· --~._..~------------.....----------~~~~---...., 

Yüce l, Niyazinin gollük ıutunu işte böyle tuttu. 

Mıllı Uıktm : 
Takımı idare eden: Samim Oöreç 

Altan 181. TUrhan (8), TUnç 
(18), Baturalp 14), Erdof;an 
(2), Ömer (6), Tuncer (7), Ya
vuz 4) Ünal (IJ, OUndoz (4). 
OUner 12), Üner (3). 
Galatasaray : 

" Tak mı !da.re edıın. Me. Oregor. 
; özer (6). Şengün (201. Toma $ (7), Ali 12), Savan (8). Şevki 

i 
(2). H seytn (2), Mehmet (2). $ 

Üçüncü ba:ı:ır~ maçı Darttşıa I' taka ile yapıldı. Baştan 60nra ka 
" dar man to-man preu ederek oy 
$ nayım milliler mUda.raada çok 
$ muvarrat ve hücumda ise raba~ 

ı
" ve tcıi1rll idiler. Devreyi 2!1 21 

:ıdc b tlrtp, mUU.bakayı 54 • 47 
ta and la~. 

~ 'J i\Kl ~ll \R \ ~ S H 11, U: ~ 
# l\11111 Takım : # 

I
Tokımı ld:ıre eden: S•fnlm Gl!reç l 

!Altan 15), :ruran (lll, Önal 
(IS , Üner (8). Yavuz 19) , Batur 
4), TUncer ısı. Oüncr (4) , Ö· 

mcr (5), Erdoğan (1), OOndUZ I 
! IO 
~ Dnru faka: 
!Takımı idare eden: Yalçın ara
., n 
., Durzun 16). Nedreı (11), Ha 

·a-eşTI<taş- --· ac·effepeyrye·ncıE-2··:1 
ı 

m 00). HQdavcrdl (8), OlrBY t 
7 Sedat 13), Tahir (2). S 
•'''''"~'""'''"'"'""''~ 

Adana lig maçları 

Adan 17 (A A.> - Du hat•u ya 

Ankara 17 Cllo us'! '.'ltuhablrtmlz 
Ce.oıaı aluk'ta n> - ~lktııs eeb· 
rlmlzdekl lklnr.t karşıl ıısmıısını 11 ıı· 
cettrpf! ile yapmış \ e z-ı ıaııp 
ıırtmlştlr. DOne nl ,.,betf'n dnhn oıu
uftak bir oyun eıı.aran lynh -
berazlıl nr. ilk de\'Tenln ıı asınıı ıı 
ııııııı;lQp duromn dO•melrrlne mıt
mr.n df'~ renln 5onııırına doilru a · 
(:llaruk 0 SÜ te OltıJı:la rı 11.;I ıtolle 
Hnr.ectP.pe) I zorluı.ın )eneblldller. 

muml)etlf! yaptıkları ıı.ı mO oba 
l,;ndn da n e lkt~ fu t bol tnkımı, 
Ankaralı ııporcolnr ü zerinde iyi te 

lr bırnkmıunı tır. 
Re lktaş: \ nrol - Ki mli, Me

tin - O Drr.a n . fızcan, ~edoc -
\ edat. Xazml. K. hmet, \ tı kseı. 
Co lmn. 

Haeetcepe: Toiruı - T n:rxar. 
Abdullah - ::S ccil e t . tıhnn. İs· 
oıet - OktllT. Samı. ııanı. Okta). 

dal. 
Hakem: ZOl b b a r atnnk. 
Oyuna Racettepe iyi bıışlıyarnk 

bir de ıtllzd bir sol ka.ıanıtı. Bil:· 

açık O k tny lmpcıtı top in nt>•I kt,15 
müda faa mı ı:c~rek a\ul clzı;lslıı 
rtrn ort lndı. ed Pt ortPlaıı ıııı top a 
liale önünde iyi ı ıı.l ı> r dl"rP.li şıı. 
hl r ı.nr ıı \ u ruşuyln \ ıırulu nı . gllip 
et LI. <Dnk. 9.1 ı-o ıı: ıllp rnzl>C· 
te ıcı;cn ııııcr.tt cpr. tom 2) dalil
ı.o ne lktnş >orı uııa~ınıın o>ııa
dı . t•aı.nt. bn~ ı.; ,, .Q ı \: 11.;nroın ıdı. 

l>nh • lıe)az.lılnr deur ıı lıı ur-
talnnııııaıı ıtltıun-ıı n~ıl arnlo; ı;oı 
pozbyonnno ı;lrnır> e buşlaılllnr. 

\ ülisl"ldcıı çot.; ı:ü zl'I .ıra p:ı ı 

ulan lli ııznıl h 4t.;lm ohl uı:u ı opla 
on r.ı.-ız ıcıne cırerrı., ı:oı.; ı>uLt. 
>ond a olınn 11111 ratmeıı )t'rclcn ııı: 
liilşl"yc ııtııcı toplu lıunberllı.; ı:o· 
ıuncı >aıııı. uıaı.:. 27.1 Bu ~oı llü· 
ceıtepenlıı Ol ununu buz ı rı.eıı. Be 
elı.ta,ı co tu rdu. m r Anıı ı. mor • 
bt',> azıı mOdnfııanın du rnklaııı:ısııı 

d o ı tlfııd r. eden \ edat 18 lcl ıı de 

> nkal ııdıtı topu n ırtma \ uru in 
ac li~eden !.;ole) e &olo;nrnı. lk'511.;

ı~ı ı:ollp ı:etırefı ı;olfi ıı t cı. <Dali. 
36J. 

Ankaragücü 

Konyada galip 

r 

Manisa lig maçları 

pı an ıııı maçlannda Atın sı:ıuı 
s ban Spora 3-0. icıman Yurdu 
K prllspor'a 3-1. snrncn:ı><>r Toro~ 
Spor'a 2-1. Demlrsııor - Adan~,po 
ra 2-0 galip &'imi~ ve Pakııo# Ut. 
!\!illi Mensucat 1-1 berabere kal· 
mı~lanıır 

ispanya - İsviçre 

futbol maçı 

Lozan 17 (AA. ı - DUnya Kuıı:ı.111 

lrmo maçlan cüınleatnden olarak 
24 kasımda IJpanra ile iııvtçro m1llı 

n ta ımlan nrasınd3 Lozan'da yapıla 
- ca.i: maçın hatemıııını nr.tçlka ha

k mlerlnden A.Jateen yapacaktır. 

Galatasaraylı yüzücü 

~o\etin'in babası öldü 
G;! at:ıaııraJ ıı yQzüctllt:"den 

l\te•ın Ülman'ın babası vefat et 
ı ur Genç aporcu~-a b ıttı-

ı ve sa bır;.ar dileriz 

iıt devrealnln O· o bittiği ıııiJll. 
Yugoslavlar ubada w tertiple d 
c1ller • , p 

Ueara - Krstıç, Slnkovlç - ~ 
kovlç, Kalaperovıç, Roşkov - O~, 
nov, l\fllatonovlç, Petakovlç, ı,t 
Muylç. 
:llJ\~'DI C'ERlt\ 'ASI 
\1: GOl,U .:R 
Mabnllı aaatlo 14.15 de b•şıır':. 

karşılaşmada aan trayı Yusosl:;:oı 
ynpUlar ve bemen Romen Jt•.I 11P 
indiler. F'lllı:a.t daha 2 ncl daı.:ıtı: ı' 
Petaıtovlç'ln şutu avutla. netlc~Jf 
dl, Romen kalesi ili ciddi ıeııl o 
11 inci dakikada a tlattl. ?JUr! p 
çok sert ve köşeyi bulan şutuıııı 
leci ı;üçlükle kornere çıkardı. t 
Yugoslavların uzun paslı Te ~! 

ce nlma isteyen oyununa ı.: aff p 
Romenler kısa paıılı n ufki of" 
terelh ediyorlardı. ı• 

15 inci dakikada da Yusos~1 ~ 
lesi llk tebllkeyl f&nala atıatt1• 4' 
men untratorunun Jta!a ,utU 
rekten dOndQ. 
İlk devre karşılıklı akınlar:• 

daha ziya.de müsa.vı geçti. 

Dün çok g üzel oynayan Galata kaleci si Yücel bir gole mani oluyor 
İKİSC I DEVRE ıııi' 

Bo devreye Yugoslavlar çolt ~ 
b:ı ladılıır. Buna karşılık 1::>eill 

ist 
ya 
E 

)tlplOler dtlıı i~taııhulsıı ır 
dnn yedi ı:oı )t'(llln, falo;at 
rnhıçıı ı;ü) l heblllrl:r. ı.ı alı ı 

rı rasıııd ı l.;n\ \ Ctll rnklplrrtnc hl( 
d e .. zıı ıııedlll"r. 

\ ııln ıı ıır ntınrıııııı l~Clfaıle e 
ıl rhllmek nı l'lr 1 \ Urdı ki, l ~oıı
llllı•r tı ıı nokt11dB bir lınJll b erik· 
blzdllı•r. ll n l bııl;l lecrtlhell İstaıı 
hul•ııor e l lııt• ı;r ı•en fırs:ıtl rı l)l 
ı.ııııaıı ııı ve ıııa~ı 7-ı ı:ıtıı (11.; 
rıır ı.ı ı ı. nzıı ıı ınn)ıı mınııtrnı.. .ıtıııı 

• ı;r r t .) O pi iller boı ııb:ış Jnıüı ı 
ıh·l e tlcıı :t. lynd e bir nıuıt:ırn tnktl 
iilıı l tcrdh ecnıtş ol•alardı, hrr 
h olde lll"llce drıı cblllr \C lıellil 
ıh' ııııcak bir iki •a) ı f;ırlo;ı llP. 
nhndaıı llJ rıl blllrlerııı. 

O) u n hcııllz ) ı·nı ba ı mıstı ı.ı 

l brııhl nıd rıı ıno alC lılr J• ı ı ı 
\ ) demir ı.ol \Olt" utla ilk 1 t ıı 
bıı ts ııor ı:olllııtı ~ılo;.ırdı <D. :ıı. 

Hu ı;oltkn sonra 1 > Ot>llllı•rln da 
ğıl ıcı..lıırı z.ııınrdlllrıll. ıı thukt 
bllt'ıl.I• ılatııı Coplııııılılar \l' ırlo; ı 

nrka)ıt ynııtıı.ı .ırı akınları ı san 
ııi)ah lı knlııyl ık ı k 311LI ını.ı> 
bn laııı lur. 

l okal lıecrrlkslzllklt'rl \C' tıuıı 

i l~\ r ol nrııli il ı ~tın<sızııı.ı:ırı b 
rnberııı.: «ollrrın ı ıııınnl ırııı:ı nı 

•**~***~**************~ 
* !iSTUWllJ.SPOlt : *** * Sabih - Arınenak, Merih - ~ * KE:'li"\N, K U llli, (;ÜSGOR -: 
: K~SAPOGl,C, .\YDt:llliR, l b "° * rahim, KıimU, l: l)KSl:I# Jf. * An trcnlir : Necdet l'.ıtDE:\1. • 
!Kaptan : AYJIF.:\llR . ! 
*1.ll' : * .• 
: llletln - Erdot;an, Hlkmrt -: * Ka7a, Nihat, Vedat - Ai.P\\,1'* Omr.r, A>dın, eflk, Devrim. • 
* Kaptan : EFi K : 
;:: Hakem : Sulhi GAR ~S .._ 

* Gollrr: 17demlr (Jlak.: 4>, ibra : 
: hlm Ulak. : 26J, Ka po IDJf. * (l>ak.: 37), 'lı uksel CDak.: 54 ,Jf 
:: \ )'drmlr (D.ak. : 6SJ. Omer~ * (Dak.: 69), Kimli <Dak.: 83),.ı,. * Ku:tpoj!lu (Dak.: ISJ. • 
* • 
~~~·~················· 
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o rozı olan Romenler aııırdı. ~ı· 
Yugo!la vla.r tik gollerlnl 8 tııc~1ıt! 

itikada rrlltlk atışından 1taıı:aıı ıtı-5' 
:MllAtonovlç'ln attığı frikik 'ti_.. 
del!"meden üst dokaandan a~ıaı r 
kıldı. 11 • 0). 
K \ Ç \ N l 'IRSAT 
Romanyalılar 26 ncı da1tıtad~ 

raberllk fır.satını kaçırdılar ıı ar' 
ıt.fl.fl ı;a lçluln kafa. şutu ıtaltcl JJe ' 

aşmış ıçert gtrtyorou ki gııe ıı•' ;ıı· 
ltovlç ~etışıı ve yüzde yüz ı;ol• 

\etli hlr "utı;:ı durdtinC'll 
) ııtı (4--0) 

CI> 201 )ıll'nılr 18 pas ~lzı:hl 

l~lıul~ ııOnı• aı•lrn ıoıııı llııl lılr 
uıı ası:ırir ıtOıııh•rherdl UHP. 

<il •ıı ı > 111ılıılcr ~ ntr.ı.ı ı ıııU· 

tt" ı.ııı l •tıınhııl ııor ı.aıeı;lıır Jük· 
hndllrr. bir iki dl'fll ı:ldlı• ı:cl<'n 
tnıı 1-. ıh-' r )&l.ın bir ııır kile o· 
lıııı tiııırrlıı llJ nır;ın.ı ı;eldl. OınNlıı 
•ol şnııı \ r 1 ~Olıtln Jrı:ııne ı:oıcı

ııü >nııtı. ı .. -ıı. 
Bu ı:ııldl'll ı;onrıı ı;arı - ~h ııhlı· 

l:ır s.ıhıl.) :ı h il ı• ıın h.lnı olıl ular. 
Çaıııurn r ı ınl'ıı rahııtta ııüSl~l· 
\ orl.ırdı Bu nroda 38 lıwl dnl;l
k rl ı hAnıll, O\ 11111111 hltnıc ine ıı:ı 
d.ıı.ıı.1 ı.nı ı d ı Kn• ıpot:lu il n• ı 
\e 7nt 5 n ıl ırı )atıııısr. l\lı~ı-
1 ıııa d ı hü) lı·ı·r <7 ı ı l•t ııılıııl· 
~ıı ır lrblıır nrlkrlrlldl. 

nl oldu. 
İKIXCİ l•liGOS l~\V GOLÜ f'' 
Yuı;oslnlar gal.blyetı perçııı~ f 

lltlncl ıı;ollerınl 35 inci dattııı:ııd 11d 
ne l\fl4\ tonovlç'ln ayaııı ile k~rt~ 
ınr .MUAtoııovtç Zebeç'ln ıs ~ vll 
do verdiği ııuı sürdü ve ıe 
şutla ıı;oıu raııtı (2 • o ı. ıı: -o..J 

Bu ı:oldcn sonra Romenler ço etıt' 
landılPr ve sertle;tller. Pllk• t ıı ~· 
de ı meden karşıla~ma (:l • 0) 
oıılav:va lehine bitti. 

ll TAKJMI ;\RI ;\l,\ÇI 1' 
Aynı ııün Bükreo,to Yuaosıa•~ıl"'. 

Romıın:vn B milli takımları Jc'\,.11" 
mı !ardır. Bu maçta da YuJa:ııııııf' 
2 1 galip gelmeııe muvarraJc 
!ardır. 

lstanbulspor' un attığı 7 golden bir tan esi Eyüp ağlarına girerkef1 


